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Az emberiség végül elmenekült a cylon fogságból, és folytatja
a legendás Föld bolygó keresését, miközben korábbi elnyomóik
könyörtelenül folytatják üldözésüket. Hogy az emberi faj túlélje  
a megpróbáltatásokat, a Battlestar Galacticának minden
áron meg kell védenie azt a maroknyi hajót, ami az emberiség
utolsó túlélőiből megmaradt.

Ezenfelül, még ha a Galactica legénységének sikerül is
egérutat nyernie a cylon üldözők elől, megtudnak-e birkózni
saját hibáikkal? Próbára tételük alkalmával vajon képesek
lesznek felülkerekedni öngyötrő titkaikon, és együtt kiállni az 
ellenséggel szemben? Mi lesz velük, ha rájönnek, hogy emberi 
emlékeik csak hazugságok, és ők maguk is a titkozatos öt cylon
model, az Utolsó Öt csoportjába tartoznak?

Kiegészitő
áttekintése
A Battlestar Galactica társasjáték Exodus kiegészítőjével
játszva új távlatok nyílnak a játékosok előtt: belső viszályok be-
folyásolják majd döntéseiket, miközben elsöprő támadásokat
élhetnek át a cylon flotta hajóitól. Akár szövetségeseket is
szerezhetnek a Galacticán, és a Colonial One fedélzetén, és
legvégül egy emlékezetes tárgyaláson ítélik meg tetteiket.

Az új karakterek, Tanács kártyák, Úticél kártyák, szakértelem
kártyák, valamint a legtöbb Krizis és Szuperkrizis kártya úgy
lett megtervezve, hogy az Exodus kiegészítővel történő játékok
alkalmával mindig együttes használatukkal folyjon a játék.

Ezekkel ellentétben a többi játékelem több kombinációban is
használható. A 10. oldalon 3 lehetséges játékvariánst is
megismertetünk, köztük a Kétes Hűséget, a Cylon Flotta
lehetőséget, és a Ión Csillagköd* változatot. Ezen játékopciók
mindegyike további szabályokat és játékelemeket tartalmaz, és
bármilyen kombinációban használható, vagy elhagyható.

Játékelemek listája

•	 Ez a szabálykönyv
•	 Cylon Flotta játéktábla
•	 4 karakterlap
•	 86 token:

– 4 karakter token
– 1 pilóta token
– 1 Atomfegyver token
– 38 Trauma token
– 35 Szövetséges token
– 6 módosított báziscsillag sérülés jelző

– 1 Cylon Üldözés token
•	 110 nagyméretű kártyalap:

– 40 Krizis kártya
– 35 szövetséges kártya
– 20 Hűség kártya
– 7 Keresztút kártya
– 3 Tanács kártya
– 3 Szuperkrízis kártya
– 1 CAG Poszt kártya
– 1 módositott Admirális poszt kártya

•	 28 kisméretű kártya:
– 4 vezetői kártya
– 4 taktikai kártya
– 4 politikai kártya
– 4 pilóta kártya
– 4 műszaki kártya
– 7 Úticél kártya
– 1 Ión Csillagköd* Célkártya

•	 8 műanyag hajó:
– 4 Viper Mark II-es vadászgép
– 4 Cylon Raider

•	 4 műanyag karaktertalp

Játékelemek
ismertetése
A következő fejezetben röviden ismertetjük és beazonosítjuk
az Exodus kiegészítő elemeit.

Cylon flotta játéktábla       

Ez a játéktábla csak a Cylon
Flotta variánssal játszva
használható, amit a
12. oldalon ismertetünk.
A játéktér egy új cylon
helyszínt mutat,
a Báziscsillag Hídját,
ami jónéhány új lehetőséget
kínálarra, hogy a cylonok
megkeseríthessék
az emberiséget.
A báziscsillag körüli Cylon
játéktér felosztása
megegyezik a Galactica
körüli mezőkével. A Cylon
Flotta tábla tetején található a Cylon Üldözősáv, ami azt mutatja,
hogy milyen gyorsan akadnak a Cylon hajók az Emberi flotta
nyomára.

***SSSzzzeeerrrkkkeeessszzztttőőőiii   mmmeeegggjjjeeegggyyyzzzééésss:::::::::   Ión Csillagköd - Neve nem az elektromos töltésű atom(csoport)ra utal,
hanem a valós, történelmi Görögország egyik alapító törzsére, a iónokra (ejtsd: “jón”. Az ion és ión
tehát nem összekeverendő, a sorozat mitológiája okán eredeti nyelven is utóbbit használják (”Ionian”). - Renthicya
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Karakterlapok
Ezek a karakterlapok a négy 
új karakter képességeit 
és szakértelmeit ismerteti.

Karaktertokenek 
és Talpak

Ezek a tokenek jelölik az új játszható karak-
tereket a játéktáblán. Az első használat előtt 
bele kell helyezni őket a műanyag talpakba.

Pilóta Token
Ez a token az új pilóta, Samuel T. Anders jel-
zője, és ugyanúgy működik, mint az alapjáték 
pilóta tokenjei.

Atomfegyver Token

Ez a token jelzi azokat a pusztító erejű 
atomfegyvereket, amiket csak az Admirális 
tud bevetni. Ez az extra token csak akkor 
kerül játékba, ha az Admirális szert tesz egy 
harmadik Atomtokenre (például az 
“Atomfegyver építése” műszaki kártya által).

Trauma Tokenek

Ezek a jelzők csak a Ión Csillagköd opcióval 
használhatóak, amit a 16. oldalon 
ismertetünk. Ezek testesítik meg 
azokat a maradandó jellem-
változásokat, amit a karakterek
szereznek tartós megpróbáltatásaik 
során. A Keresztutak fázis alatt 
a karakterek által birtokolt trauma tokenek 
típusa és száma határozza meg,
hogy melyik karakter kerül ki arra érdemesnek, 
hogy tovább küzdjön az ellenséggel, illetve kit ítélnek el és végez-
nek ki.

Szövetséges Tokenek
Ezek a jelzők csak a Ión Csillagköd opcióval
játszhatók, amit a 16. oldalon ismertetünk.
A szövetséges tokenek jelzik 
a szövetséges nem játékos karakterek 
helyzetét a játéktáblán, akikkel a játékosok 
kapcsolatba léphetnek. A játékosoknak előnyük vagy 
hátrányuk is származhat ezekből a találkozásokból. Mindegyik 
tokenhez tartozik egy vele egyező Szövetséges kártya.

Módosított Báziscsillag 
Sérülés Jelzők

Ezeket a jelzőket csak a Ión Csillagköd
játékvariáns esetében használjátok, amit a 
16. oldalon találtok részletesen ismeretve. A báziscsillagok 
létfontosságú rendszereit ért sérüléseket jelzik, illetve egyéb 
végzetes hatásokat, amik a cylon játékosokat érik, ha egy 
báziscsillag találatot kap. Ezek a tokenek lecserélik az alapjá-
tékban található báziscsillag sérülés jelzőket.

Cylon Üldözés Jelző

Ez  a token a Cylon Flotta opcióhoz tartozik, amit 
a 13. oldalon ismertetünk. Ez a jelző az Üldő-
zősávon haladva jelzi, mikor talál rá a cylon flotta 
ismét az emberiségre, és mikor ugranak a cylon
flotta játéktábláról a cylon hajók a Galactica kö-
ré.

Krízis kártyák
Ezek az új kártyák az alapjátékban 
található Krízis kártyák kiegészítései,
és az Új-Capricai menekülést követő 
eseményeket dolgozzák fel. Néhány 
krízis kártya csak az Exodus kiegészí-
tővel és elemeivel használható.

Szövetséges Kártyák
Ezeket a kártyákat csak a Ión
Csillagköd opcióval használjuk 
(16. oldal). Azokat a személyeket 
szimbolizálják a flottában, akik 
segíthetik, vagy hátráltathatják
az emberiséget a túlélésért
folytatott vesszőfutásában. 
Mindegyik kártyához tartozik 
egy vele egyező 
Szövetséges token is.
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Hűség Kártyák
Ezek a lapok az alapjáték Hűség
pakliját egészítik ki. Két újfajta
Hűség Kártyát tartalmaz a kiegé-
szítő, akár egyszerre, akár külön-
külön is játszhatók a Kétes Hűség
játékvariánssal.

Keresztút Kártyák
Ezek a kártyák a Ión Csillagköd
opcióval játszhatóak (16. oldal).
Mindegyik lap egy fontos döntést
képvisel, amit a játékosoknak nem
sokkal a játék vége előtt meg kell
hozniuk, a Keresztutak fázis során.

Tanács Kártyák

Ezeket a kártyákat az alapjáték
Tanács kártyáihoz kell adni. Az Elnök
ezeket használva háríthatja el
hatékonyan a cylon veszélyeket, és
növelheti az emberiség erőforrásait.

Szuperkrízis
Kártyák

Ezeket a kártyákat az alapjáték Szuper-
krízis kártyáihoz kell adni. Különlegesen
veszélyes kihívásokat testesítenek meg,
amikkel a játékosoknak útjuk során
szembesülniük kell.

CAG poszt kártya

A CAG (Kötelékparancsnok) poszt
a Cylon Flotta opcióhoz tartozik
(12. oldal). Az Admirális és Elnök
kártyákhoz hasonlóan különleges
képességekkel, akciókkal és nagy
felelőséggel ruházza fel tulajdonosát.

Módosított 
Admirális Kártya

A Cylon Flotta opciónál (12. oldal),
az alapjáték eredeti Admirális poszt
kártyája helyett ezt kell használnotok.

Új Szakértelem
Kártyák
Mindegyik szakértelem pakli 4 új kártyával
bővül, mindegyiken új, izgalmas képessé-
gekkel.  

Új Úticél Kártyák
Ezeket az új kártyákat keverjük az alapjáték
Úticél kártyái közé. Új helyszíneket és
bolygókat tartalmaznak az emberi flotta
számára.

Ión Csillagköd
Célkártya

Ez a célkártya a Ión Csillagköd opcióval
használható (16. oldal). Az alapjáték Kobol
célkártyája helyett kell használni.

Műanyag Mark VII-es
Viperák

Ezeket a hajókat a Cylon Flotta opcióval 
együtt kell használni (12 oldal). Ezek új, fejlett
Vipera vadászgépek, amivel az emberek hatékonyabban
vehetik fel a harcot a cylon hajókkal szemben. Gyorsabbak, és 
nehezebb őket eltalálni, mint a régi Viperákat.

Műanyag Cylon Raiderek

Ezeket a hajókat a Cylon Flotta opcióval
együtt kell használni (12 oldal). Az alapjáték 
16 Cylon Raiderét egészítik ki, ezáltal még
több bevethető cylon hajó kerül a játékba.
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Exodus
kiegészitő ikon
A kiegészítő minden kártyalapját megjelöltük egy Exodus
ikonnal, hogy könnyen meg lehessen különböztetni az
alapjáték lapjaitól.

Exodus Kiegészítő ikonja

A kiegészítő
előkészítése
Mielőtt az alapjátékot előkészítenétek, a következő lépéseket 
kell végrehajtani:

1. Új karakterlapok, karakter tokenek, és pilóta token:
Tegyétek a négy új karakterlapot az alapjáték karakter-
lapjai közé. Amikor egy játékos az új karakterek egyikét
választja, megkapja a hozzátartozó tokeneket is.

2. Új Krízis, Tanács, Szuperkrízis, szakértelem és Úticél
kártyák: Keverjétek az új kártyákat a nekik megfelelő
alapjáték pakliba. AAAmmmeeennnnnnyyyiiibbbeeennn a Cylon Flotta opciót nem
használjátok, a „CAG választ” szöveget tartalmazó Krízis,
és Szuperkrízis kártyákat hagyjátok a dobozban, ezek a
kártyák nem kerülnek játékba.

3. Extra Atomfegyver token: Helyezzük az Exodus plusz
Atomfegyver tokenjét a játéktábla mellé. Az Admirális
csak két atom tokennel indul, de a játék során szert tehet
egy harmadik atomfegyverre is.

4. Kétes Hűségek: Ha használjátok a Kétes Hűségek
variánst, a 10. oldalon megtaláljátok az idevonatkozó
utasításokat. Ha nem használjátok, az Egyéni Célok kár-
tyákat és az Utolsó Öt Hűség kártyákat helyezzétek vissza a 
dobozba, ezek a kártyák nnneeemmm kerülnek játékba.

5. Cylon Flotta: Amennyiben használjátok a Cylon Flotta 
opciót, az utasításokat a 12. oldalon találjátok meg. HHHaaa kkkiii---
hhhaaagggyyyjjjááátttoookkk a cylon flottát, akkor a Cylon Flotta játéktáblát,
a Cylon Üldözés tokent, a CAG posztkártyát, a módosított
Admirális poszt kártyát, az új Viperákat és a 4 extra
Raidert tegyétek vissza a dobozba, ezek az elemek nnneeemmm
kerülnek játékba.

6. Ión Csillagköd: Amennyiben a Ión Csillagköd szerint
játszotok, a 16. oldalon találjátok a további lépéseket. Ha
nem játszatok ezzel a variánssal, a trauma tokeneket, a 
szövetséges tokeneket, az módosított bázis-csillag 
sérülésjelzőket, a Keresztutak kártyákat, és a Ión Csillag-
köd célkártyát tegyétek vissza a dobozba, ezek az elemek 
nnneeemmm kerülnek játékba.

Hogyan használjuk
az Exodus kiegészítőt
Ez a fejezet részletesen ismerteti, hogyan használjuk az új já-
tékelemeket, és szabályokat. Az ebben a részben ismertetett
szabályokat minden esetben alkalmazni kell, amennyiben az 
Exodus kiegészítő bármelyik elemét is alkalmazzátok. Azok a 
szabályok és játékelemek, amiket nem ebben a  fejezetben írunk 
le részletesen, opcionálisak, és csak akkor alkalmazandók, ha 
az adott variánssal játszotok (lásd 10-21-oldal).

Szakértelem próbákat
befolyásoló képességek
Némelyik új szakértelem kártya szakértelem próbákat
befolyásoló képességekkel is bír. Az ilyen kártyákat a szak-
értelem próba ikon jelzi, a kártya értéke után közvetlenül:

Szakértelem próba ikon egy szakértelem kártyán

Az ilyen ikonnal rendelkező kártyákon lévő szöveg utasításait
csak akkor kell végrehajtani, ha az egy szakértelem próba
megoldásához dobott kártyán található. Az, hogy hogyan
került a próbába (embertől, cylontól vagy esetleg a Végzet
pakliból, nem számít).

Amennyiben egy szakértelem kártyán nincs szakértelem
próba ikon, a próba megoldása során a rajta lévő szöve-
get hagyjuk figyelmen kívül.

A próba során, miután minden kártyát letettünk,
megkevertünk, majd szétválogattunk, nézzük át őket, hogy
van-e valamelyiken szakértelem próba ikon (lásd: Kártyák
összekeverése és kiválogatása lépés az alapszabályok 16.
oldalán). Amennyiben van ilyen ikon, a jelenlegi játékos
tetszőleges sorrendben végrehajtja az ikonnal rendelkező
lapok utasításait (lásd: Szakértelem próbát befolyásoló
képességek 7. oldal). Ha több azonos szövegű ikonnal
rendelkező kártya került kijátszásra, csak az egyik szövegét
kell figyelembe venni (például, ha két “Hálózat kiépítése” kár-
tya került a próbába, csak egyszer duplázódik meg a próba
során a műszaki kártyák ereje, nem pedig kétszer).

Ezek után, ha a próbát egy Krízis vagy Szuperkrízis kártya
indította, ellenőrizzétek le, hogy a kártyán szerepel-e
”következmény” hatás. Ha igen, a következmény utasításai
szerint járjatok el (lásd: “Következmény a Krízis kártyákon”,
6. oldal).
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Következmény a Krízis kártyákon
Néhány Krízis és Szuperkrízis kártyán látható egy
következmény hatás is (amit a szakértelem próba ikonja jelez).
Ez a hatás akkor lép életbe, ha a szakértelem próba során a
próbához adott kártyák között legalább 1 olyan található,
amin megtalálható egy szakértelem próba ikon.

Következmény hatás egy Krízis kártyán

Miután a szakértelem próba ikonnal rendelkező kártyák
utasításait végrehajtottátok, le kell ellenőrizni, hogy a
megoldandó kártyán található-e "következmény" hatás.  Ha
van, és legalább egy olyan szakértelem kártya került a
próbába, amin van szakértelem próba ikon, a kártyán jelölt
"következmény" hatása is életbe lép. Fontos megjegyezni,
hogy egy próbához adott kártya szakértelem próba ikonja
minden esetben érvénybe lépteti a következményt,
függetlenül attól, hogy a próba sikerült-e vagy sem.

Az Exodus kiegészítő használata esetén a következő 
szabályok szerint kell összeválogatni a Hűség paklit (az 
alapjáték szabályai helyett). Az új szabály szerint a Hű-
ség pakli a korábbiakhoz képest további 1 Hűség kártyával
bővül.

1. Hűség kártyák rendszerezése: Távolítsuk el a "Kollaboráns
Vagy" kártyákat a Hűség pakliból. Gyűjtsünk össze minden 
„Nem Vagy Cylon” kártyát az alapjátékból és az Exodusból, 
és keverjük őket egy „Nem Vagy Cylon” pakliba (megjegyzés: 
amennyiben nem használjátok a Kétes Hűség opciót, ne 
adjátok hozzá az Egyéni célokat vagy az Utolsó Öt Hűség
kártyákat a „Nem Vagy Cylon” paklihoz.) Tegyétek a paklit 
lefordítva a játéktábla mellé. Gyűjtsetek össze minden 
„Cylon Vagy” kártyát az alapjátékból és az Exodusból, és 
keverjetek belőlük egy „Cylon Vagy" paklit. Ezután tegyétek 
a paklit lefordítva a játéktábla mellé.

2. Hűség pakli készítése: Az alábbiak szerint vegyetek ki
kártyákat a „Cylon Vagy” és a „Nem Vagy Cylon” paklikból:

3 játékos esetén: Készíts egy 7 lapból álló Hűség paklit:

1 „Cylon Vagy” Hűség kártya

6 „Nem Vagy Cylon” Hűség kártya

4 játékos esetén: Készíts egy 8 lapból álló Hűség paklit:

1 „Cylon Vagy” Hűség kártya

7 „Nem Vagy Cylon” Hűség kártya

5 játékos esetén: Készíts egy 11 lapból álló Hűség paklit:

2 „Cylon Vagy” Hűség kártya

9 „Nem Vagy Cylon” Hűség kártya

6 játékos esetén: Készíts egy 12 lapból álló Hűség paklit:

2 „Cylon Vagy” Hűség kártya

10 „Nem Vagy Cylon” Hűség kártya

3. Pakli kiegészítése a választott karakterek alapján:
Adjatok egy „Nem Vagy Cylon” kártyát a paklihoz, ha egy 
játékos Gaius Baltart, vagy Sharon Boomer Valeriit 
választotta karakternek (ha mindkettő játszik, akkor 
összesen 2 kártyát).

4. Keverés és szétosztás: A Hűség pakli összekeve-
rése után osszatok minden játékosnak egy Hűség
kártyát, képpel lefelé (megjegyzés: ha valaki Gaius 
Baltart választotta, akkor ő még egy Hűség kártyát
kap).

5. Kollaboráns hozzáadása: Négy vagy hat játékos 
esetén adjátok a paklihoz a "Kollaboráns Vagy" kár-
tyát, és keverjétek bele.

6. Pakli elhelyezése: A megmaradt Hűség paklit és a "Nem 
Vagy Cylon" paklit tegyétek a játéktér mellé, ügyelve arra,
hogy később össze ne keverjétek őket. A megmaradt
"Cylon Vagy" pakli kártyáit tegyétek vissza a játék dobozá-
ba anélkül, hogy megnéznétek őket.

Hűség pakli összeállítása 
az Exodus kiegészítőhöz
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Kivégzés
Az új kiegészítőben számos hatás van, ami egy karakter
kivégzését eredményezheti. A kivégzés a kivégzett személy
szempontjából egy rendkívül hátrányos és kényelmetlen szitu-
áció, amit érdemes minden áron elkerülni. 

Amikor egy karaktert kivégeznek, a kivégzett karaktert irányító
játékosnak a következőket kell tennie:

1. Kártyák eldobása: A kivégzett karaktert irányító játékos a
kezében lévő összeskezében lévő összes szakértelem
kártyát eldobja (a Tanács kártyákra ez nem vonatkozik).
Minden, a karakterre kijátszott Tanácskártyát eldob
(például: "Specialista Kinevezése" kártya).

2. Hűség bizonyítása: Amennyiben valamelyik Hűség kár-
tyája „Cylon Vagy” kártya, egy „Cylon Vagy” kártyát felfed 
a Hűség kártyái közül, a többi Hűség kártyája lefordítva
marad. (Fontos: a kivégzett játékos nem hajthatja végre a
most felfedett „Cylon Vagy” Hűség kártyáján leírt akciót).
Ezután a lentebb található 4. lépéssel ("Cylon") folytatja.

Ha minden Hűség kártyája „Nem Vagy Cylon” kártya,
mindegyiket felfedi, és az alant olvasható 3. lépéssel
("Ember") folytatja a játékot.

3. Ember:

A. Levonunk 1 morált a flottától.

B. A játékos visszahelyezi karakterlapját és tokenjét a
dobozba, mostantól ez a karakter nem játszható a 
játék további részében.

C. A játékos eldobja összes Hűség kártyáját. Ha a Ión
Csillagköd játékvariánssal is játszatok, az összes
trauma tokenjét is el kell dobnia.

D. A kivégzett játékos egy új karaktert választ, és elhe-
lyezi azt a karakter kezdő helyszínén. Ha a karakter
kezdő helyszíne nem elérhető (például a "Bomba a 
Colonial 1-on" Szuperkrízis kártya miatt), a karakter 
a "Gyengélkedőn" kezd. A játékos bármelyik, még
elérhető karaktert választhatja, típustól függetlenül
(azt azért érdemes figyelembe vennie, hogy melyik 
karakter típusból van hiány, és esetleg melyik 
játékosról sejthető, hogy cylon).

E. A játékos a "Nem Vagy Cylon" pakliból húz egy lapot,
és a Hűség pakliba teszi azt. majd annak meg-
keverése után húz magának egy új Hűség kártyát, a
többiek előtt továbbra is titokban tartva, hogy mit
húzott.. Amennyiben a kivégzett karakter Sharon
Valerii volt, és kivégzése még az Alvó Ügynök Fázis
előtt történt, a kivégzett játékos további 1 Hűség
kártyát húz a Hűség pakliból.

4. Cylon:

A. A játékos a "Feltámadás Hajó" helyszínre mozog.

B. A játékos követi a felfedett cylonokra vonatkozó sza-
bályokat, de nem húz Szuperkrízis kártyát.

5. Kör vége: Amennyiben épp a jelenlegi játékost végezték
ki, a körének azonnal vége szakad, függetlenül attól, hogy
cylon vagy ember volt-e.

Szakértelem próba
képesség bemutatása

1. Miután megkeverte, és szétválogatta a szakértelem
kártyákat, a jelenlegi játékos látja, hogy az egyik
kijátszott kártyán szakértelem próba ikon szerepel.

2. A jelenlegi játékos végrehajtja a "Bízz Az Ösztönökben"
kártya utasításait, így a Végzet pakliból további 2 kártyát
ad a próbához. Fontos megjegyezni, hogy ha a most
húzott 2 kártya valamelyikén szintén szerepel egy szak-
értelem próba ikon, ezen kártya utasításait is szintén
végre kell most hajtani (feltéve, hogy nem egy második
"Bízz Az Ösztönökben" kártyáról van most szó). 

3. Ezután a jelenlegi játékos ellenőrzi, hogy a próba Krízis
kártyáján található-e következmény hatás. Jelen esetben
van ilyen a kártyán, és mivel a próbához adott kártyák
közül legalább egy kártyán található szakértelem próba
ikon, a Krízis kártya következménye érvénybe lép, így a
Galactica egyet sebződik.

4. Ezek után a jelenlegi játékos a megszokottak szerint
összegzi a kártyák erejét, és megnézi,
hogyan teljesítették a próbát.
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Amennyiben a kivégzett játékos a játék során már használt
egy "Játékonként egyszeri" karakterképességet, az új karakter
ezen képessége a játék további részében már nem használ-
ható. Mindenki játékonként csak egyszer használhat fel ilyen
képességet, függetlenül a már játszott karakterek számától.

Amennyiben egy embert végeztek ki, és már nem maradt neki 
választható karakter (a sok kivégzés miatt), az emberiség 
azonnal elveszti a játékot.

Ha az Admirálist vagy az Elnököt végezték ki, a poszt csak az
új karakter kiválasztása után kerül az utódló félhez. Lásd: az 
"Új utódlási sorrend" részt, a 9. oldalon.

Szabályok bizonyos karakterek kivégzés utáni 
választására

Sharon „Boomer” Valerii, Karl „Helo” Agathon, Lee „Apollo”
Adama, és Gaius Baltar választása esetén a következő 
szabályok lépnek érvénybe:

Sharon „Boomer” Valerii
Ha a játékos Sharon „Boomer” Valeriit választja a kivégzés
után, keverjetek további egy "Nem Vagy Cylon" kártyát a  
Hűség pakliba. Ha Valerii kiválasztása az Alvó Ügynök Fázis
előtt történt, a karakter azonnal a "Fogdába" kerül, és az őt 
választó játékos húz magának további egy Hűség kártyát.

Karl „Helo” Agathon
Ha Karl „Helo” Agathont választja a kivégzett játékos, a ka-
rakterlapján található “Hajótörött” képesség szerint kell eljárni
(kimarad a játékos), még akkor is, ha nem ez a játékos első
köre.

Lee „Apollo” Adama
Ha Lee ”Apollo” Adamát választja a kivégzett játékos, azonnal 
lőjünk ki az űrbe egy Viperát, és tegyük meg pilótájává Apol-
lót. Amennyiben nincs szabad Vipera az Utánpótlások közt,
helyezzük Apollót a "Hangárba".

Gaius Baltar
Ha a kivégzett játékos még az Alvó Ügynök Fázis előtt
választja Gaius Baltart új karakterének, azonnal keverjetek 
egy „Nem Vagy Cylon” kártyát a Hűség pakliba, és a pakli
megkeverése után a kivégzett játékos kap egy Hűség kár-
tyát.

Samuel T. Anders
Ha Anderst választja a kivégzett játékos új karakternek, a 
játékos nem húz szakértelem kártyákat a következő kör elején.

Szabályváltozások 
És Pontosítások

Minden, ebben a szabálykönyvben szereplő szabály felülirja 
az alapjáték és a Pegazus kiegészítő szabályait, és az Exo-
dus kiegésztő használata során mindig érvényben maradnak.
Ha valamelyik opciót nem használjátok (Kétes Hűség, Cylon 
Flotta, Ión Csillagköd), akkor az adott variánshoz tartozó sza-
bályokat természetesen figyelmen kívüll hagyni.  A következő 
fejezet néhány általános szabályváltozást ismertet, ami 
felülírja vagy ellentmond az alapjáték pár korábbi szabályának.

Cylon Játékosok És 
Ember játékosok
A kártyák és szabályok gyakran hivatkoznak „játékosokra”, 

„ember játékosokra”, vagy „cylon játékosokra”. A "játékos"
szóhasználat minden játékosra vonatkozik, míg az „ember” 
vagy „cylon” megnevezés már szűkebb körre értendő. A 
„cylon játékos” szóhasználat a felfedett cylonokat illeti meg, 
de nem vonatkozik a „Cylon Vagy” Hűség kártyát birtokló,
még rejtőzködő játékosokra. Az „ ember játékos” kifejezést 
pedig minden olyan játékosra értjük, aki nem felfedett cylon.

Időzítés
Ha két, vagy több játékos egyidejűleg szeretne kijátszani 
kártyákat (például két játékos két különböző szakértelem 
kártyát szeretne kijátszani egy szakértelem próba előtt),  
a jelenlegi játékos dönti el, hogy közülük melyik játékos 
játszhatja ki előbb a kártyáit. Amennyiben egy kártya a 
sorrend miatt nem játszható ki (például mindkét kártya 
"Stratégiai Tervezés" kártya) akkor annak aki kijátszotta,
vissza kell venni azt a kezébe.

Atomfegyver Tokenek
Habár az Admirális még mindig két atomfegyverrel kezdi a já-
tékot, az "Atomfegyver Építése" műszaki kártya segítségével
mostantól már lehetőség van egy harmadik atomfegyver
megszerzésére, vagy az elhasználtak helyett újat gyártani. Egy
atomfegyver elhasználása után ezentúl ne a dobozba tegyük a
felhasznált atomfegyver tokent, hanem a tábla mellé. 
Az Admirálisnak egyidejűleg legfeljebb csak három atomfegy-
vere lehet.

Tanácskártyák A Kézben
Az Elnök kezében egyidejűleg maximum 10 Tanács kártya 
lehet. Abban az esetben, ha egy kör végén 10-nél több
kártyája lesz, a felesleges kártyákat el kell dobnia
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Elnök
1. Laura Roslin

2. Gaius Baltar

3. Tom Zarek

4. Tory Foster

5. Ellen Tigh*

6. Lee “Apollo” Adama

7. Felix Gaeta

8. William Adama

9. Karl “Helo” Agathon

10. “Chief” Galen Tyrol

11. Callandra “Cally” Tyrol

12. Helena Cain*

13. Anastasia “Dee” Dualla*

14. Sharon “Boomer” Valerii

15. Saul Tigh

16. Samuel T. Anders

17. Kara “Starbuck” Thrace

18. Louanne “Kat” Katraine*

Felfedett Cylon játékosok
A következő változások a felfedett cylonok köreire vonatkoz-
nak:

•	 "Szakértelem lapok húzása" fázis: egy cylon játékos két,
bármilyen típusú szakértelem kártyát húzhat, de a kár-
tyákat különböző szakértelem paklikból kell húzni. Más 
szóval, egy cylon játékos a kártyahúzás fázisban
paklinként csak 1 kártyát húzhat.

•	 Ugráselőkészítő fázis (amennyiben szükséges): 
Ezt a fázist mostantól a cylonok körében sem kell kihagyni.
Például, ha egy cylon aktiválja a Caprica helyszínt és egy 
olyan Krízis kártyát választ, amin van Ugráselőkészítő ikon, 
a flotta jelző eggyel előrébb halad az Ugráselőkészítő 
Sávon (miután a Krízis kártyát megoldották). Fontos meg-
jegyzés, hogy ez a szabály felülírja a "Caprica" cylon 
helyszín leírását. Az Exodus kiegészítővel játszva nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az Ugráselőkészítő 
fázist a helyszín használata során.

Ezenkívül, minden képesség, ami a felfedett cylon karakter-
lapján szerepel, a játék többi részében már nem használható. 
Ez a szabály vonatkozik Sharon Valerii hátrányára is: amennyi-
ben az Alvó Ügynök fázis előtt lepleződik le, az Alvó Ügynök 
fázis alatt nem kettő, hanem csak egy Hűség kártyát kap. A 
megmaradó Hűség kártya marad a Hűség pakliban, és lehet,
hogy később egy kivégzés során kerül kiosztásra.

Civil hajók Megsemmisítése
Amikor egy játékosnak húznia kell egy civil hajót, hogy elpusz-
títsa azt, akkor alapvetően nem a játéktáblán lévő hajók 
közül kell választania, hanem az Utánpótlás mezőn lévő civil 
hajók közül. Amennyiben már nincs az Utánpótlás mezőn hajó
(mindegyik a táblán van), akkor a jelenlegi játékosnak a
tábláról kell választani és megsemmisítenie egy civil hajót.

Átdolgozott 
Utódlási Sorrend

Az alábbi utódlási sorrend felülírja az alapjáték és a Pegazus
kiegészítő listáit. A csillaggal (*) jelölt karakterek a Pegazus
kiegészítőben találhatóak meg.

Admirális
1. Helena Cain*

2. William Adama

3. Saul Tigh

4. Karl “Helo” Agathon

5. Felix Gaeta

6. Lee “Apollo” Adama

7. Anastasia “Dee” Dualla*

8. Kara “Starbuck” Thrace

9. Louanne “Kat” Katraine*

10. Sharon “Boomer” Valerii

11. Samuel T. Anders

12. “Chief” Galen Tyrol

13. Callandra “Cally” Tyrol

14. Tom Zarek

15. Ellen Tigh*

16. Gaius Baltar

17. Tory Foster

18. Laura Roslin
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Hogyan Használjuk A
Kétes Hűségek Játék-
variánst?

Ez a fejezet részletesen ismerteti a Kétes Hűségek játékvar-
iáns elemeit, és hogy hogyan alkalmazzátok annak szabályait.. 
Az Egyéni Célok és az Utolsó Öt Hűség kártyákat "Nem Vagy 
Cylon" kártyákként kell kezelni a játék során.

Egyéni Célok
Mindegyik karakternek lehetnek személyes céljai, amik 
túlmutatnak az emberek vagy cylonok felé irányuló hűségükön.
Ezen célokat képviselik az Egyéni Célok Hűség kártyák. Mind-
egyik ilyen kártyán található egy Akció, ami lehetővé teszi a
játékos számára, hogy felfedje az adott kártyát. Azonban, csak
akkor tehet így, ha a kártyán szereplő feltételek a felfedés
pillanatában léteznek és meg vannak valósítva.

Ha a flotta 6, vagy kevesebb távolságot tett meg, mikor egy
játékos Egyéni Céljára fény derül,  a játékos a  „Nem Vagy
Cylon” pakliból hozzátesz egy új lapot a Hűség paklihoz, majd
annak megkeverése után húz magának egy új Hűség kártyát
(amit megnézhet, de másoknak nem mutathat meg). Ha a 
flotta 7, vagy több távolságot tett meg, mikor egy játékos
Egyéni Célját felfedi, nem húz új Hűség kártyát.

Hogyan Használjuk
A Kiegészítő Játék-
variánsait?
Az Exodus kiegészítő három választható bővítést kínál a játé-
kosoknak, amivel a játékélményt tovább mélyíthetik. A "Kétes
Hűségek" opció újfajta Hűség kártyákat kínál, míg a "Cylon 
Flotta" játéklehetőség nagyobb hangsúlyt fektet az 
űrcsatákra, végül a Ión Csillagköd szövetségesekkel népesíti 
be a flottát, és a játékosok a játék vége előtt egy bírósági tár-
gyaláson adnak számot tetteikről. Ezek a játéklehetőségek 
mind elhagyhatók, egyiket sem kötelező alkalmazni, de akár 
külön-külön vagy tetszés szerint együtt is játszhatók.

"Kétes Hűségek"
játékvariáns
Ezt a játékvariánst használva a játékosok karaktereit jóval ösz-
szetettebb motivációk fogják vezérelni, mint az hogy a cylonok, 
vagy az emberek közé tartoznak. Néhányuk számára ez egy
személyes célt is jelent, amit maguk számára szeretnének
elérni. Mások ráébredhetnek, hogy ők valójában a titokzatos
Utolsó Öt modelljeihez tartoznak, akik elkülönültek az ismert cylon 
modellektől. Ezeknek a rejtélyes cylonoknak a kiléte olyannyira
titkos, hogy létük felfedése veszélyt jelenthet arra is, aki felfedi 
őket. A Kétes Hűségek játékvariánssal a játékosok használ-
hatják az Egyéni Célok vagy az Utolsó Öt Hűség kártyákat, vagy 
akár mindkettőt egyszerre.

A játékosoknak tisztában kell lennie azzal, hogy az Egyéni 
Célok Hűség kártyák használatával a játék jóval nagyobb 
kihívást fog jelenteni az ember játékosok számára, ezért 
ezeket a kártyákat csak tapasztalt játékosoknak ajánljuk.

A Kétes Hűségek Játék-
variáns Előkészítése

A játékosoknak dönteniük kell, hogy az Egyéni Célok kártyákkal,
az Utolsó Öt kártyákkal, esetleg mindkettő típussal egyszerre
szeretnének-e játszani. Amelyik kártyatípussal nem
szeretnének játszani, azt a paklit vissza kell tenni a játék
dobozába.

Miután döntöttek, a játékosok a használni kívánt Egyéni Célok
és "Utolsó Öt" paklikat belekeverik a "Nem Vagy Cylon" pakli-
ba a "Hűség pakli összeállítása" lépés során. Erről ezen 
szabálykönyv 6. oldalán olvashattok bővebben.

Ajánlott Első Játék A 
Kiegészítővel

Az Exodus kiegészítő sok új szabályát és elemét elsőre 
elég bonyolult alkalmazni, ezért azt ajánljuk, hogy az első 
alkalommal vagy egyetlen játékvariánst se használjatok,
vagy ha mégis, akkor először csak az Utolsó Öt Hűség kár-
tyákkal játszatok, a Kétes Hűségek variánssal.  Amint a
játékosok kellően megismerkedtek így a játékkal, szép
lassan lehet adagolni a többi új szabályt és játékelemet is.
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Az Egyéni Célok használata még jobban csökkenti az emberek
nyerési esélyeit. Az embereknek ezeken felül még a meg-
szokott célkártya feltételeit is teljesíteniük kell a győzelemhez.
Emellett, a játék végén minden fel nem fedett Egyéni Célok
kártya után az adott kártyán jelzett erőforrást le kell vonni a
flottától. Ha ezek után továbbra sincs a flottának 0, vagy az
alatti értéken álló erőforrása, az emberek megnyerik a játékot.
Ha van olyan erőforrás, aminek értéke 0, vagy az alá csökkent,
a cylonok nyernek. Ha egy felfedett cylonnak van fel nem fedett
Egyéni Célok kártyája, annak a kártyának az erőforrását nnneeemmm
kell levonni a flottától.

Az Utolsó Öt
Összesen 12 cylon modell létezik, de a cylon flottát irányító 7
modell sohasem beszél a másik 5-ről. Kilétüket titokzatosság
fedi, és felkutatásuk a túl kíváncsi egyén életének kioltásával is
végződhet. Ha az egyik karakter egy Utolsó Öt Hűség kártyát
kap, ezen 5 modell közé tartozik (annak ellenére, hogy a kár-
tyán az áll "Nem Vagy Cylon"; olvasd el a jobb oldali "Nem Vagy
Cylon?" részt). Az Utolsó Öt nem olyan, mint a többi cylon, az
emberek és cylonok közti konfliktusban h�q ségük még egyik fél
felé sem biztosított.

Az Utolsó Öt Hűség kártyákon található szöveget csak akkor 
kell érvénybe léptetni, ha valamilyen játékhatás során egy 
másik játékos fedi fel az adott kártyát (például Gaius Baltar 
"Cylon Érzékelő" képessége), vagy ha a kártya egy kivégzés 
során kerül felfedésre. 

Ha egy játékos egy valaki máshoz tartozó Utolsó Öt Hűség kár-
tyát vizsgált épp meg, azonnal felfedi és visszaadja azt eredeti 
tulajdonosának. A kártyát birtokló játékos ezután végrehajtja a 
kártyán található szöveg hatását, ismét képpel lefelé fordítja a 
kártyát, majd ha több Hűség kártyája is van, újra összekeveri 
azokat az Utolsó Öt kártyával.

Ha az Utolsó Öt Hűség kártya egy kivégzésből adódóan kerül a 
nyílvánosság elé, a kártya tulajdonosa végrehajtja a kártya 
utasításait, majd visszateszi azt a játék dobozába. Fontos 
megjegyezni, hogy ahogy szakértelem próbáknál és kríziseknél 
is, a felfedett cylonokra nem vonatkoznak az Utolsó Öt Hűség 
kártyákon található képességek és hatások.

Titkolózás és Kétes Hűségek
Az alapszabálykönyv 20. oldalán leirt Titkolózási szabályok,
az Egyéni Célokra, és az Utolsó Öt kártyákra is érvényesek. A 
játékosok nem részletezhetik Hűség kártyáik szövegeit, csak
azt bizonygathatják vagy tagadhatják szóban, hogy cylonok
vagy épp emberek-e.

Egy játékos sugallhatja a többieknek, hogy Egyéni Céljai 
vannak, illetve hogy egyike az Utolsó Ötnek. Például erősen
javasolhatja, hogy nem ajánlatos megnézni a Hűség kártyáit
(ettől persze még hazudhat is), de konkrétan semmit sem
közölhet a többiekkel, a kártyáról semmilyen szöveget nem
olvashat fel, nem ismertethet.

nem Cylon?
Figyelmesebb játékosokban felmerülhetett, hogy ha a 
játékos olyan Hűség kártyát kap, ami szerint egyike az 
Utolsó Öt cylonnak, miért is az van írva a kártyára hogy 
„Nem Vagy Cylon”? A válasz az, hogy az Utolsó Öt modell
még erősen ragaszkodik azon személyiségükhöz és
élményeikhez, amit az emberek közt éltek meg. Igaz valójuk
tudásának birtokában sem feltétlenül rohannak vissza cylon
társaikhoz. Hogy egy játékos az emberekkel vagy cylonokkal
nyeri-e meg a játékot, e tekintetben az Utolsó Öt Hűség kár-
tyákat "Nem Vagy Cylon" kártyákként kezeljük. 

Ha egy játékosnak van Utolsó Öt H�q ség kártyája és egy
"Cylon Vagy" Hűség kártyája is, úgy kell őt kezelni, mint
bármelyik másik játékost, akinek "Cylon Vagy" H�q ség kártyája
van. Ez a valóságban azt jelentené, hogy a játékos az Utolsó
Öt egyike, aki a cylonok mellé állt a harcban.

Az Utolsó Öt Cylon és Feltámadásuk
Bár elméletileg igaz, hogy ha egy karakter egyike az Utolsó
Ötnek, kivégzése után feltámadna, ám ha a karakter nem a
cylonokkal van (vagyis ha az Utolsó Öt kártyát birtokló
játékosnak nincs "Cylon Vagy" Hűség kártyája), a többi
cylon megpróbálhatja örökre a feltámasztó tartályba zárni
őt. Emiatt ugye a karakterrel már nem lehet tovább
játszani. Így, ha a kivégzett Utolsó Öt játékos nem
rendelkezik "Cylon Vagy" Hűség kártyával is, emberként
végzik ki, vagyis a flotta elveszít 1 morált, a játékosnak
pedig új karaktert kell választania.
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"Cylon Flotta"
Játékvariáns
Ebben a játékvariánsban a véletlenszerű cylon támadást jelző
Krízis kártyákat felváltja a cylonok folyamatos, könyörtelen ül-
dözése. Az alapjátékkal ellentétben a "Cylon Hajók Aktiválása"
ikonoknak mindig van hatása, vagy a fő táblára, vagy a Cylon
Flotta táblára. Ha a Galactica egy ugrás során maga mögött
hagyja a támadó cylon hajókat, akkor azok a hajók egy idő után
ismét üldözőbe vehetik a flottát, később újra megjelenve a
harcmezőn.

A "Cylon Flotta" játékváltozat a cylon flotta játéktáblát, a cylon
Üldözés jelzőt, a CAG posztkártyát, az módosított Admirális
kártyát, a Mark VII-es Viperákat, és a kiegészítőhöz adott
további Ra-idereket hozza játékba. Ez a játékvariáns igen sok 
új elemmel bővíti a játékmenetet, ezért ajánlott, hogy az új
játékosok először jobban ismerjék meg a variáns nélküli
játékot, mielőtt belevágnának egy Cylon Flottát is magába
foglaló játékba.

A Cylon Flotta Játék-
variáns Előkészítése
Az alapjáték előkészítése előtt vegyük ki a Krízis és Szuperkrízis
kártyák közül a "Cylon Támadás" kártyákat, és tegyük vissza
őket a dobozba. Amikor az Exodus kiegészítő Krízis kártyáit
hozzáadjuk a megmaradt alap kártyákhoz, ne felejtsük
mellékelni a "CAG választ" kártyákat sem.

Az Exodus kiegészítő 5. előkészületi lépése során (5. oldal) a
következő szabályokat kövessük:

1. Cylon Flotta játéktábla: Helyezzétek el a Cylon Flotta
játéktáblát az alapjáték főtáblájának bal oldalára.

2. Új hajók és Cylon Üldözés jelző: Tegyetek vissza 2
Viperát az Utánpótlásból a játék dobozába. Ezután
helyezzétek a 4 új Mark VII-es Viperát a főtábla "Sérült
Viperák" mezőjére, a 4 új cylon Raidert pedig tegyétek a
Cylon Fotta táblára, a többi hajó mellé. A Cylon Üldözés
jelzőt tegyétek a Cylon Flotta tábla Üldözősávjának start-
mezőjére. 

3. CAG posztkártya és a módosított Admirális kártya:
Adjátok a CAG kártyát az utódlási sorrendben
legmagasabban álló karakternek (lásd: 14. oldal, "CAG
Utódlási Sorrend"), majd a módosított Admirális kártyát a
legmagasabb rangú katonai vezetőnek (az eredeti 
Admirális kártyát tegyétek vissza a dobozba).

Hogyan Használjátok
A Cylon Flotta Játék-
variánst?

A Cylon flotta játéktábla
A Cylon flotta játéktábla a cylonok előkészületi területe, ahol
összegyűjtik és felkészítik erőiket az emberi flotta elleni 
rajtaütésekre. Itt található a "Báziscsillag Hídja" helyszín, az 
Üldözősáv, és hat cylon űrszektor, ami az alapjáték táblán a
Galacticát körülvevő hat mezőnek felel meg. A "7-8"-as cylon
szektor a Galactica előtti űrszektornak felel meg; a "4"-es és
"2"-es szektor a Galactica Vipera Indító ikonnal ellátott
szektorainak felel meg; az "5-6". szektor és a "3"-as szektor a
Galactica Vipera Indító ikonnal el nem látott oldalának felel
meg, míg az "1"-es jelzésű cylon űrszektor a Galactica mögötti
űrszektornak felel meg.

A "Báziscsillag hídja" helyszín
Ez a helyszín új lehetőségeket nyit meg a cylon játékosok előtt,
az emberiség elpusztítására irányuló ténykedéseik segítésével.
Csak a felfedett cylon játékosok látogathatják és használhatják
a "Báziscsillag Hídja" helyszínt. (Megjegyzés:  A cylon
játékosoknak nem kell eldobni egy szakértelem kártyát, ha a
Báziscsillag és más cylon helyszínek között akarnak mozogni).

Amikor egy játékos aktiválja a Báziscsillag Hídja helyszínt, a
helyszínen található négy lehetséges hatásból ki kell
választania kettőt. Fontos tudni, hogy a helyszín aktiválása
során, egy hatást csak egyszer lehet választani. Nem teheti 
meg például, hogy aktiválja a helyszínt, és kétszer választja 
azt a hatást, ami szerint a CAG-nek civil hajókat kell tennie a
táblára).

Az Üldözősáv
Amíg az emberek azért küzdenek, hogy mihamarabb elugor-
janak a flottájukkal, a cylonok folyamatosan a nyomukban 
vannak. Ezt hivatott mutatni a Cylon Flotta tábla Üldözősávja, 
amin ha végigér az Üldözés jelző, a Cylon Flotta játéktáblán 
található összes hajó átugrik a szektorának megfelelő 
Galactica körüli területre, a fő játéktáblára. Az Üldözés jelző 
alapvetően cylon hajók aktiválásának hatására halad előre a
sávon, ahogy arról alant bővebben is írunk.

Cylon hajók aktiválása a Cylon flotta 
játékvariánssal
Amikor a cylon flotta játékvariánssal játszotok, cylon hajók
aktiválásának mindig lesz valamilyen hatása, még akkor is,
ha az aktiválásra váró hajótípusból nincs a főtáblán egyetlen
hajó sem. Az alap szabálykönyv 22-24. oldalán leírtak szerint
járjatok el a cylon hajók aktiválásakor, viszont amikor a
szabály szerint "semmi sem történik", a tétlenség helyett a
következőkben olvasható aktiválási szabályok szerint kell
eljárni.
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Raiderek aktiválása: Ha nincs egy Raider vagy báziscsillag
sem a fő játéktáblán, helyezzetek egy cylon Raidert a Cylon
Flotta játéktáblára a lenti szabályok szerint, és mozgassá-
tok eggyel előbbre az Üldözés jelzőt az Üldözősávon.

Nehéz Raiderek aktiválása: Ha nincs egy Nehéz Raider, 
centúrió vagy báziscsillag sem a fő játéktáblán, helyezzetek 
egy Nehéz Raidert a Cylon Flotta játéktáblára a lenti sza-
bályok szerint, és mozgassátok eggyel előbbre az Üldözés
jelzőt az Üldözősávon.

Raiderek indítása, vagy báziscsillagok aktiválása: Ha nincs 
báziscsillag a fő játéktáblán a fenti ikonok aktiválásakor, 
helyezzetek egy báziscsillagot a Cylon Flotta táblára az alábbi 
szabályok szerint, és mozgassátok eggyel előbbre az Üldözés
jelzőt az Üldözősávon.

Cylon hajók elhelyezése a Cylon Flotta játéktáblán
Amikor egy 'Cylon Hajók Aktiválása' ikon hatására elhelyeztek 
egy Raidert, Nehéz Raidert, vagy báziscsillagot a Cylon Flottán,
a jelenlegi játékos dob egy kockával, hogy meghatározza, hogy
melyik cylon űrszektorba is kerül az adott cylon hajó. Ezt a 
kockadobást módosíthatják a különböző játékhatások, mint pél-
dául a "Stratégiai Tervezés" szakértelem kártya, vagy Samuel T.
Anders "Kockáztató" képessége.)

1. A 'Cylon Hajók Aktiválása' lépés során a Raiderek 
aktiválódnak.

2. Mivel nincs Raider vagy báziscsillag a fő játéktáblán, 
a jelenlegi játékos dob a kockával (7-est dob), és el-
helyezi a Raidert a dobott értéknek megfelelő cylon
űrszektorba.

3. A jelenlegi játékos a következő mezőre mozgatja az
Üldözés jelzőt az Üldözősávon, ami alatt egy civil hajó 
képe szerepel. Ennek hatására a CAG-nek el kell 
helyeznie egy civil hajót a fő játéktáblán.

4. A játék egy későbbi szakaszában egy 'Cylon Hajók 
Aktiválása' lépés során aktiválódnak a Raiderek.

5. Mivel nincs egy báziscsillag sem a fő játéktábla
űrszektoraiban, a jelenlegi játékosnak a szokott
módon dobnia kellene egy kockával, hogy elhelyez-
zen egy báziscsillagot az egyik cylon űrszek-torba.
Ám erre jelenleg nincs elérhető báziscsillag, ezért a
játékos megkeresi azt a legmagasabb számú cylon
űrszektort, amiben legalább 1 báziscsillag található
- ebben az esetben az "5-6"-os cylon �q űrszektort -,
és az ebben a szektorban található összes hajót
átteszi a főtábla megadott szektorába. 

6. A jelenlegi játékos eggyel előre mozgatja az Üldözés 
jelzőt az Üldözősávon.

Példa: Cylon Hajók Elhelyezésére  
a Cylon flotta játéktáblán

4

5

6
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Amennyiben az adott hajótípusból mindegyik már a Cylon 
Flottában vagy a fő játéktáblán van, és már nem lehet újat 
feltenni, a jelenlegi játékos megkeresi azt a legmagasabb
számmal rendelkező cylon űrszektort, amiben legalább 1 hajó
van az aktiválandó hajótípusból. Ezután, az ebben a cylon szek-
torban található összes hajót a főtábla megfelelő szektorába
helyezi át.

A Cylon Üldözés jelző haladása
Az Üldözősáv jelzi a cylon flotta készültségi szintjét a következő 
támadásra. Az Üldözés jelző elsődlegesen a Cylon Flotta táblára
történő hajók letételekor halad előre, ám más játékmenetbeli
hatások is befolyásolhatják a jelző menetét.

Minden alkalommal, mikor az Üldözés jelzőt eggyel előbbre kell
mozgatni, fogd meg az Üldözés jelzőt, és mozgasd az
Üldözősávon egy mezővel jobbra. Ha a jelző egy olyan mezőre
ér, aminek alján egy civil hajó képe látható, a CAG-nek fel kell
tennie egy civil hajót a főtáblára. Ha a jelző egy olyan mezőre
ér, aminek alján két civil hajó képe látható, a CAG-nek egymás
után fel tennie két civil hajót a főtáblára. Amint a Cylon Üldözés
jelző az Üldözősáv utolsó mezejére, az Auto-Támadásra ér, a
Cylon Flotta tábláról az összes hajót a főtábla megfelelő szek-
toraiba kell átmozgatni. Ezután az Üldözés jelzőt visszatesszük
az Üldözősáv startmezejére.

Cylon hajók elhelyezése a fő játéktáblán
Amikor egy játékhatás arra utasítja a játékost, hogy helyezzen 
el cylon hajókat a fő játéktáblán (például a "Cylon Rajtaütés"
Úticél kártya, vagy egy "Raiderek indítása" ikon), a következő 
szabályok szerint kell ezt tenni:

1. Válasszátok ki a megfelelő típusú hajókat azon cylon
hajók közül, amik sem a Cylon Flotta, sem a főtáblán
nincsenek még fenn. Ha ez megvan, az utasításoknak
megfelelően el kell helyezni őket a főtáblán.

2. Ha az 1. lépés után nincs elég hajó az utasítások
végrehajtásához, a Cylon Flotta táblán található legkisebb
számozással rendelkező szektorától kiindulva nézzétek
végig a szektorokat, és onnan vegyétek el a szükséges ha-
jókat, amíg az utasítást a lehető legteljesebb mértékben
végre nem hajtjátok.

3. Ha a 2. lépés után sincs elég hajó az utasítások végrehaj-
tásához, a jelenleg aktív játékos dönti el, hogy melyik hajók
kerülnek letételre, és melyek letétele marad el.

A CAG poszt
A CAG (ejtsd: "keg", jelentése: Légi Kötelékparancsnok) 
irányítása alá tartoznak a Galactica pilótái. A CAG posztkártya
a játék elején kerül kiosztásra, ami nagy hatalommal ruházza fel
birtokosát. Az Admirálishoz és az Elnökhöz hasonlóan a CAG-
nek is sok fontos döntést kell meghoznia a krízisek során.
Ha a poszt jelenlegi birtokosáról kiderül, hogy cylon (felfedett
cylon lesz), a poszt a következőkben olvasható utódlási sorrend
szerinti legmagasabb rangú karakter kapja meg a posztot. Ha a
poszt jelenlegi birtokosa a "Fogdába" jut, 

a poszt szintén az utódlási sorrendben következő karakterhez
kerül. Ha a poszt előző birtokosa kikerül a "Fogdából", nem kapja
vissza korábbi posztját. Amikor egy játékhatás arra utasítja a
CAG-et, hogy tegyen a főtáblára egy civil hajót, ő dönti el, hogy az
adott hajó melyik �q rszektorba kerül. Ha lehetséges, a CAG-nek
kötelezően egy olyan �q rszektort kell választani, amiben még 
egyetlen civil hajó sincs. Ha minden szektorban van már civil
hajó, a CAG szabadon dönthet az új civil hajó lehelyezéséről. A
CAG-nek hajók lehelyezésekor érdemes megfigyelnie, hogy a
Cylon Flotta táblán hol és merre helyezkednek el cylon hajók. 

CAG Utódlási sorrend
A csillaggal jelölt karakterek a Pegazus kiegészítőből érkeztek:

1. Lee “Apollo” Adama

2. Kara “Starbuck” Thrace 

3. Louanne “Kat” Katraine* 

4. Sharon “Boomer” Valerii 

5. Samuel T. Anders 

6. Karl “Helo” Agathon 

7. William Adama 

8. Helena Cain* 

9. Saul Tigh 

10. Felix Gaeta 

11. Anastasia “Dee” Dualla* 

12. “Chief” Galen Tyrol 

13. Callandra “Cally” Tyrol 

14. Tom Zarek 

15. Ellen Tigh* 

16. Gaius Baltar 

17. Tory Foster 

18. Laura Roslin

Mark VII-es Vipera vadászgépek
Ezek a modern vadászok a Galactica korábbi II-es modelljeinél
jóval fejlettebb gépek, de navigációs szoftvereik egy cylon
frissítés után működésképtelenné váltak. A cylon frissítés
eltávolításával az új hajók és fegyvereik újra harcba állíthatók.

A Mark VII-es Viperák pár kivételtől eltekintve ugyanúgy ke-
zelendők, mint a hagyományos Viperák. A játék kezdetekor
az új Mark VII-esek a "Sérült Viperák" mezőre kerülnek, és
megjavításukig nem lehet használni őket.
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Ha egy játékhatás arra utasít egy játékost, hogy semmisítsen
meg, helyezzen át, vagy aktiváljon egy Viperát, és mindkét
típusú Viperából van elérhető darab, a jelenleg aktív játékos
dönti el, hogy melyik típussal ténykedik.

Ha egy játékos egy VII-es Viperát vezet, vagy aktivál egy vezető
nélküli Viperát, egy űrszektor helyett kettő szektorral is moz-
gathatja a hajót. Vagyis amint egy szektorral odébb lépett a
hajójával, ha szeretne, mégegyszer átmehet egy szomszédos
űrszektorba.
Ha egy VII-es Vipera tűz alá kerül, 6-os és 7-es dobásnál meg-
sérül, 8-as dobásnál pedig megsemmisül. Ez az információ a
24. oldalon is megtalálható.

Szabályváltozatások
És Pontosítások A 
Cylon Flotta Variánst
Használva
Ez a fejezet számos szabálymódosítást tartalmaz, amik fe-
lülírják és módosítják az alapjáték szabályait. Amikor a Cylon 
Flotta játékvariánst használjátok, mindig az alább leírt 
szabályok szerint kell játszani.

Viperák aktiválása
Amikor egy játékos aktivál egy Viperát, mostantól a
szokásos mozgás és támadás mellett lehetősége van biz-
tonságba kísérnie egy civil hajót. Amikor egy játékos a civil
hajó kísérete mellett dönt, a Vipera űrszektorában található
egyik civil hajót kiválasztja, majd visszakeveri azt a nem
használt civil hajók kupacába.

Ugrás a flottával
Amikor a flotta elugrik, tegyünk minden Viperát a Galactica
körüli területekről az 'Utánpótlás' mezőre, és minden Viperát
vezető pilótát a "Hangár" helyszínre, a megszokottak szerint.

Az eddigi szabályokkal ellentétben nem veszünk le egy civil
hajót sem a játéktábláról. Minden civil hajó marad az ugrás
előtt elfoglalt űrszektorában. Civil hajók csak akkor kerülnek le
a játéktábláról, ha megsemmisülnek, ha egy Vipera bizton-
ságba kísérik őket, vagy ha egy játékhatás arra utasítja a
játékosokat, hogy vegyenek le egy civil hajót a játéktábláról.

Végül mozgassatok át minden cylon hajót a Galactica körüli
szektorokból az adott területeknek megfelelő Cylon Flotta
szektorokba (Lásd: 12. oldal,  "A Cylon Flotta játéktábla"). A
báziscsillagokon található sérülésjelzők mind lekerülnek a
báziscsillagokról (a báziscsillagokat teljesen megjavítják), a
leszedett sérülésjelzőket pedig visszakeverjük a nem használt
sérülésjelzők kupacába.

Atomfegyver indítása
Amikor az Admirális használ egy atomfegyvert, mostantól egy
Galactica körüli űrszektort határoz meg célpontnak, nem
pedig egy báziscsillagot. A célszektor meghatározása után dob 
a kockával. "1-2" érték esetén az atom két sérülést okoz az
adott szektorban található egyik báziscsillagnak. "3-6" érték
esetén az atomfegyver az adott szektorban található egyik
báziscsillagot megsemmisíti. "7"-es értékű dobásnál a
választott szektorban található egyik báziscsillag és 3 Raider
megsemmisül. "8"-as dobás esetén a választott szektorban
minden hajó megsemmisül, legyen az Raider, Nehéz Raider,
báziscsillag, Vipera vagy civil hajó. Ha egy "7"-esnél kisebb
dobásnál a választott szektorban több báziscsillag is található,
az Admirális dönti el, hogy melyik báziscsillag sebződik vagy
semmisül meg. Ha egy "7"-esnél kisebb dobás során a
választott szektorban egyetlen megfelelő típusú hajó sincs, az
atomtámadás nem járt áldozatokkal. Ettől függetlenül az egyik
atomfegyver token így is elveszik (az Admirális a fő játéktábla
mellé helyezi az elhasznált tokent).

Hajók Levétele
Flottaugrás Során

1. Helyezzünk minden Viperát a Galactica körüli űrszek-
torokból az Utánpótlás mezőre. Minden pilótát, aki
vezette őket, tegyünk a "Hangár" helyszínre.

2. Ne vegyünk le egyetlen civil hajót sem a játéktábláról!

3. Helyezzünk át minden cylon hajót a Galactica körüli
mezőkről az adott területnek megfelelő Cylon Flotta
űrszektorba.

1

2

3
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A Ión Csillagköd
Játékvariáns
A Ión Csillagköd felé tartó utazásuk során a karaktereket
olyan sorozatos traumák érik, melyek mély nyomot hagynak 
a lelkükben. Nehéz kihívásaikkal szemben a flottában
található szövetségesek segíthetik, vagy épp hátráltathatják
a karaktereket. Így vagy úgy, végül minden karakternek
szembe kell néznie sorsával, és Keresztútjukhoz való
érkezésükkor bizonyítaniuk kell érdemeiket.

A "Ión Csillagköd" játékvariáns használatakor szükségetek lesz
a trauma tokenekre, a Szövetséges tokenekre, a módosított
báziscsillag sérülésjelzőkre, a Szövetséges kártyákra, a
Keresztút kártyákra, és a Ión Csillagköd Célkártyára. Ez az
opció sok új szabályt és elemet ad a játékhoz, ezért csak
tapasztalt játékosoknak ajánljuk.

A Ión Csillagköd
elhelyezése
Az 5. oldalon tárgyalt Exodus előkészületek 6. lépésekor a
következők szerint kell cselekedni:

1. Módosított báziscsillag sérülésjelzők: Tegyétek vissza
az alapjáték báziscsillag sérülésjelzőit a dobozba, helyet-
tük az Exodus kiegészítőben található Módosított 
báziscsillag sérülésjelzőket kell majd használni.

2. Trauma tokenek: A trauma tokeneket lefordítva
helyezzétek a fő játéktábla mellé, majd keverjétek össze
őket. Ez lesz a trauma token kupac. Valaki véletlenszerűen
választva húzzon fel 2 trauma tokent, és anélkül, hogy bárki
is megnézné őket, képpel lefelé tegyétek őket a
"Gyengélkedő" és "Fogda" helyszínre. Ezután minden játékos
húz magának 3 trauma tokent, megnézi őket (nem mutatja
meg őket senki másnak), majd a karakterlapja mellé teszi
őket. Ha a felhúzott tokenek valamelyikén Tragédia jel van,
az adott játékos felmutatja a tokent, majd félreteszi azt és
egy új tokent húz helyette. Ezután az esetlegesen felhúzott
összes Tragédia jeles tokent újra összekeverjük a kupaccal.

3. Ión Csillagköd Célkártya és Keresztút kártyák: Kever-
jétek meg a Keresztút kártyákat, és tegyétek félre őket.
Ezek a kártyák a Keresztút fázisig nem lesznek használva
(18. oldal). Helyezzétek a Ión Csillagköd Célkártyát az
Úticél pakli mellé, a Kobol Célkártyát pedig tegyétek vissza
a játék dobozába.

4. Szövetséges kártyák és tokenek: Keverjétek meg a
Szövetséges kártyákat, és tegyétek őket a szövetséges
tokenekkel együtt a játéktér mellé. Húzzátok fel a 3
legfelső Szövetséges lapot, és tegyétek le képpel felfelé a
Szövetséges pakli mellé. Amennyiben olyan szövetsé-
gest húztatok, akit jelenleg épp az egyik játékos

irányít, az adott szövetséges kártyát tegyétek
vissza a játék dobozába, és húzzatok egy új karak-
tert, amíg mindhárom karakter olyasvalaki nem
lesz, akit jelenleg egyik játékos sem irányít. Mind a
három Szövetségeshez húzzatok egy trauma tokent a
kupacból, és anélkül hogy megnéznétek a tokent,
helyezzétek azt lefordítva az adott Szövetséges kártyára.
Végül mindhárom Szövetséges kártya szövetséges
jelzőjét tegyétek a kártyán -a kép alatt- jelzett helyszínre.

Hogyan Használjuk A 
Ión Csillagköd Variánst?
Ez a fejezet részletesen leírja a játékelemeket és szabályokat,
amiket a Ión Csillagköd játékvariáns használatakor kell alkal-
mazni.

Trauma tokenek
A játék során a játékosok trauma tokeneket fognak szerezni.
Ezek a tokenek szimbolizálják azokat a pszichológiai hatásokat,
amik a karaktereket érik viszontagságaik során (például, ha a
"Gyengélkedőre", vagy a "Fogdába" kerülnek). A trauma tokenek
befolyásolják azon szövetségesek viselkedését, akikkel a
karakterek az útjuk során összefutnak. Ám a trauma tokenek
legfőképp azt befolyásolják, hogy melyik karakter esik ki a
játékból, amikor emberként tárgyalás alá vetik majd, vagy
cylonként a modelljének teljes bedobozolásával fenyegetik.

Bizonyos esetekben a játékos egy Jóindulatú jellel ellátott
trauma tokent szerez. Ez jelentheti azt, hogy az adott karakter
a szenvedései során könyörületességet tapasztalt, vagy kezdi
elfogadni végzetét (cylon karaktereknél komoly kockázatokkal
jár, ha Jóindulató tokent szereznek, erről a 19. oldalon
olvashattok bővebben). Más esetekben a játékos egy
Rosszindulató Jellel ellátott trauma tokent szerez. Ez jelzi, ha
egy adott karakter a szenvedései miatt egyre mogorvább és
agresszívebb lesz (ember karaktereknél komoly kockázatokkal
jár, ha Rosszindulató tokent szereznek, lásd: 19. oldal). A
karakter egy Tragédia jellel ellátott trauma tokent is húzhat,
ami azt jelenti, hogy a karakterre valamilyen szörny�q ség hatása
telepedett (lásd: "Trauma szerzése").

Trauma tokenek szerzése
Amikor egy játékos trauma tokent húz egy helyszínről vagy a
trauma tokenek kupacból, a következők szerint kell eljárnia:

Jóindulatú Jel Rosszindulatú Jel Tragédia Jel
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1. Amennyiben a játékos Jóindulatú vagy Rosszindulatú to-
kent húzott, nem fedi fel azt a többieknek, hanem a többi 
trauma tokene mellé teszi.

2. Ha a játékos Tragédia tokent húz, azonnal fel kell fednie
azt:

A. Ha ember játékos húzta a tokent, a karakterét
azonnal kivégzik (lásd: "Kivégzés", 7. oldal)

B. Ha cylon játékos húzta a tokent, további két trauma
tokent kell húznia, amiket mások előtt továbbra sem
felfedve megnéz. Ha ezek közt ismét van egy Tragédia
token, újfent húznia kell 2 másik trauma tokent, és ez
addig megy, amíg a húzott tokenek közt már nem
szerepel egy Tragédia token sem. A szerzett to-
keneket az általa korábban gyűjtött többi token mellé
helyezi.

3. A játékos az esetlegesen felhúzott Tragédia tokeneket
visszateszi a nem használt tokenek kupacába, majd
összekeveri azokat.

Ha a trauma tokent a "Gyengélkedő" vagy "Fogda" helyszínről
húzták fel, a felhúzott token helyett új tokent kell húzni és
letenni az adott helyszínre. 

Helyszínek és traumák.
Ha egy játékos köre elején, még mielőtt szakértelem
kártyákat húzna, a "Gyengélkedőn" vagy a "Fogdában"
tartózkodik, felveszi a helyszínről az ott található trauma
tokent, amit aztán mások előtt fel nem fedve megvizsgál, és a
fenti "Trauma tokenek szerzése" bekezdésben leírtak szerint
jár el. Ezután a felvett token helyére a trauma token kupacból
egy új tokent helyez az adott helyszínre (anélkül, hogy
megnézné, vagy megmutatná másnak).

Kivégzések és trauma
Egy kivégzés során, ha a karakterről kiderült, hogy ember volt,
a Hűség kártyáival egyidejűleg az összes trauma tokenét is
eldobja. Az új karakter választása után azonnal felhúz 3
trauma tokent, és mások előtt fel nem fedve, megvizsgálja
azokat. Ahogy a játék elején, úgy itt is, ha a játékos Tragédia
tokent húzott, egy új tokent húz helyette, majd visszateszi a
Tragédia tokent a kupacba. Ha a kivégzett karakter cylon volt,
az összes trauma tokenjét megtartja és továbbviszi a játék
során.

Szövetségesek  
A Galacticán és a Colonial One-on megannyi egyéniség
tartózkodik, akik tudásukkal, képességeikkel és pozitív
hozzáállásukkal segíthetik az emberek erőfeszítéseit. Ám
ugyanígy rendelkeznek rossz szokásokkal, önző motívációkkal
is, és romboló személyiségűekkel is találkozhatunk, akik
keresztbe tehetnek mindenkinek, aki útjukat állja. A játékosok
a Szövetséges kártyákon és tokeneken keresztül kapcsolatba
léphetnek ezekkel az egyénekkel.
Ha egy játékos a saját körének Mozgás fázisának végén egy
olyan helyszínen tartózkodik, ahol egy Szövetséges token
található, mielőtt tovább lépne az Akció fázisba, kötelezően
kapcsolatba kell lépnie a tokenhez tartozó személlyel
(Szövetséges kártya). Ha egy helyszínen több Szövetséges

token is található, a játékos választja ki, hogy melyikkel
szeretne kapcsolatba kerülni. Egy játékos csak saját körében
kerülhet kapcsolatba egy szövetséges egyénnel, és körönként
csak eggyel tehet így.

1. Szövetséges kártya hatásának megoldása: Minden
Szövetséges kártyán a találkozás két lehetséges
végkimenetele olvasható. A felső szöveg a jóindulatú
hatást, míg az alsó a rosszindulatú hatást ismerteti.  
Amikor a játékos kapcsolatba kerül egy Szövetséges
kártyával, először fel kell fednie a kártyához tartozó trauma
tokent. Ha a tokenen Jóindulató jel található, akkor a kártya
ennek megfelelő végkimenetele szerint jár el, ha a tokenen
Rosszindulatú jel található, akkor szintén a kártya ennek
megfelelő végkimenetelét kell figyelembe venni. Ha a
tokenen Tragédia jel található, egyik végkimenetel sem
teljesül. Megjegyzendő, hogy egy szövetségessel történő
találkozás során felfedett Tragédia jeles trauma tokenek
nem eredményezik a karakter kivégzését. A trauma token
felfedése után a játékos visszateszi azt a trauma token
kupacba.

2. Szövetséges kártya eldobása és húzása: Miután a
játékos megoldott egy Szövetséges kártyát, a játékos
leveszi a hozzá tartozó tokent a tábláról, a kártyát pedig
visszateszi a játék dobozába. Ezután egy új kártyát húz a
Szövetséges pakliból, és az eldobott kártya helyére teszi
azt. Egy új Szövetséges kártya húzasakor, ha a felhúzott
karaktert épp megszemélyesíti valaki, vagy ha a
karaktert már kivégezték, a kártya visszakerül a játék
dobozába, és új kártyát kell húzni helyette. Ha a
Szövetséges kártyán jelzett helyszín már nincs játékban
(például a "Bomba a Colonial 1-en" Szuperkrízis kártya
hatása folytán), a Szövetséges kártyát most is vissza kell
tenni a játék dobozába, és újat kell húzni helyette. Ezután
a játékos a kártyán jelölt helyszínre teszi az adott
Szövetséges kártyához tartozó Szövetséges tokent. 

3. Trauma token elhelyezése: Legvégül a játékos, aki a
Szövetséges kártyát húzta, a saját trauma tokenjei közül
kiválaszt egyet, amit lefordítva a húzott Szövetséges
kártyára tesz. Ha a játékosnak jelenleg nincs egy trauma
tokenje sem, véletlenszerűen húz egyet a kupacból (nem
nézi meg, és nem mutatja meg senkinek), és azt teszi a
Szövetséges kártyára. Megjegyzés: A játékos csak akkor
húzhat a kupacból, ha nála egyetlen trauma token sincs.

Amennyiben a helyszín, ahol a Szövetséges tartózkodik meg-
sérül, vagy nem elérhető (pl.: "Bomba a Colonial 1-en"), az ott
található összes szövetséges tokent le kell venni a tábláról, a
hozzá tartozó Szövetséges kártyákon található trauma
tokeneket vissza kell tenni a kupacba, a kártyákat pedig vissza
kell tenni a játék dobozába. Ha egy kivégzés után egy játékos
olyan karaktert választ, aki szövetségesként jelen van a táblán,
a hozzá tartozó tokeneket és kártyákat a fentiek szerint eljárva
szintén el kell tüntetni a tábláról.
A fenti helyzetek során mindig a legtöbb trauma tokennel
rendelkező cylon játékosnak kell intézkednie az új Szövetséges
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játékba hozatala felől: Szövetséges kártya húzása, Szövetséges
token helyszínre tétele (egy korábban megsérült helyszínre is
újra lehet tenni Szövetséges tokent), és a trauma token kár-
tyára tétele (sajátjai közül). Ha több cylon is van, akiknek
egyenlő mennyiségben van trauma tokenjük, a jelenleg aktív
játékos dönti el, hogy melyik cylonnak kell elvégeznie a fentieket.
Ha egyetlen felfedett cylon sincs, vagy ha a cylonnak egyetlen
trauma tokenje sincs, a jelenleg aktív játékosnak kell elvé-
gezni a fentieket. A fentieket mindaddig kell ismételni, amíg a
korábban levett Szövetséges kártya helyére új Szövetséges
kártya kerül.

Ha a Szövetséges pakli elfogy, többé nem kell húzni Szövetséges
kártyákat, a továbbiakban nem kerül játékba több Szövetséges.

Megjegyzés: Egy játékos kizárólag saját körének Mozgás fázisa
végén léphet kapcsolatba egy Szövetségessel. Ha nem saját
Mozgás fázisában kerül egy Szövetségessel bíró helyszínre
(például "Felsőbb Utasítás" kártya hatására), akkor nem kerül
kapcsolatba az adott helyszínen tartózkodó Szövetségessel.

Titoktartás és Trauma tokenek
Az alapjáték szabálykönyvének 20. oldalán tárgyalt
titoktartási szabályok a trauma tokenekre is érvényesek. A
játékosok nem beszélhetnek a fel nem fedett trauma
tokenjeikről. Egy játékos javasolhatja, hogy egy adott
Szövetséges tokent érdemes, vagy nem lenne érdemes
meglátogatni, de konkrétan nem árulhatja el, hogy az adott
kártyához pontosan milyen típusú token is tartozik.

Módosított báziscsillag sérülésjelzők
A Ión Csillagköd játékvariáns használatakor az alternatív,
módosított báziscsillag sérülésjelzők felváltják az alapjáték
sérülésjelzőit. A Kritikus Találat, Sérült Hangár, Sérült
Fegyverzet, és Szerkezeti Sérülés tokenek is az alapjáték 25.
oldalán taglaltak szerint működnek. Ezek mellett két új
sérülésjelző is kerül a játékba:

•	 Járulékos veszteség: Amikor ezt
a sérülésjelzőt húzzátok, a bá-
ziscsillaggal azonos szektorban
található 3 Raidert is meg kell
semmisíteni. Helyezd ezt a tokent
a báziscsillagra: 1 sérülést jelöl.

•	 Személyzet lesérülése: Amikor
ezt a sérülésjelzőt húzzátok, min
den cylon játékosnak húznia kell
két trauma tokent. Ezután
helyezzétek ezt a sérülésjelzőt a
báziscsillagra: 1 sérülést jelöl.

Keresztutak Fázis
A Ión Csillagköd játékvariánst használva, amikor az emberiség
eléri a 8, vagy több távolságot, a Keresztutak fázis következik.

A Keresztutak egy kulcsfontosságú pontot jelöl a Föld keresése
során. A cylon támadások közepette minden karakternek meg
kell hoznia egy fontos döntést.

Abban a pillanatban, amikor a játékosok a Keresztutak
fázishoz érnek, a jelenleg aktív játékos köre megszakad, és a
játékosoknak a következők szerint kell eljárniuk:

1. Előkészítik a Ión Csillagköd Ütközetét
2. Húznak egy Keresztút kártyát, és végrehajtják a hatásait
3. Megoldják a "Tárgyalás/Sorozat bedobozolása" helyzetet

A következő fejezetek részletesen ismertetik ezeket a 
lépéseket. Miután a játékosok végeztek ezekkel a lépésekkel,
a jelenleg aktív játékos köre folytatódik.

Példa Egy
Szövetségessel  

Történő Talákozásra

1. A játékos Mozgás fázisának végén a "Fogdában"
tartózkodik. Romo Lampkin is itt található, akivel így a
játékos kapcsolatba kerül, ezért felfordítja a Lampkin
kártyáján található trauma tokent.

2. Mivel Jóindulatú tokent talált a Szövetséges kártyán,
a Jóindulatú hatást hajtja végre a kártyán, miáltal ki-
jön a Fogdából, és egy másik helyszínre kerül.

3. Ezután eldobja a használt trauma tokent, és húz egy új
Szövetséges kártyát, a hozzá tartozó tokent elhelyezi
a megfelelő helyszínen, és a saját trauma jelzői közül
kiválaszt egyet, amit a most húzott Szövetséges kár-
tyára tesz.

1
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1. A Ión Csillagköd Ütközete

Amikor a Galactica a Csillagködbe ér, báziscsillagok és
Raiderek várják már, támadásra készen. Az itt lezajlott csata
később a Ión Csillagköd Ütközete néven vált ismertté.

Ennél a lépésnél a következőket kell tennie a jelenlegi játékosnak:

A. Egy-egy báziscsillagot és 4-4 Raidert kell helyezni a
Galactica fölötti két szektorba mindegyikébe (lásd: fenti
ábra). Megjegyzés: Ha a Ión Csillagköd játékvariáns mel-
lett a Cylon Flotta variánst is használjátok, ne felejtsétek
követni a megszokott "Cylon hajók letétele a főtáblára" 
lépést, amit a 14. oldalon tárgyaltunk.

B. Helyezzetek 2-2 Viperát a Vipera Indító ikonnal jelölt két
űrszektorokba.

C. Helyezzétek az Ugráselőkészítő jelzőt az Ugrósáv elejére.
Ez a lépés helyettesíti a "Flotta ugrása" fázis
"Ugráselőkészítő Sáv újraindítása" lépését.

2. Keresztút kártyák húzása és megoldása

A Ión Csillagködhöz érve minden karakter életének egy
kulcs-fontosságú pillanatával kell szembenéznie. Ez lehet az
adott karakter múltjának elfogadása, vagy a Föld keresésé-
nek nagy mértékű befolyásolása.

Miután a fentiek szerint minden hajó a táblára, az
Ugráselőkészítő token pedig a sáv elejére került, a jelenleg
aktív játékos megkeveri a Keresztutak paklit és minden
játékosnak képpel lefelé oszt egy kártyát. Minden Keresztút
kártya két végkifejletet jelöl: egyik a Jóindulató trauma
tokenek számára, egyik a Rosszindulató trauma tokenek
számára. Miután a játékosok másoktól rejtve megnézik Ke-
resztút kártyáikat, lefordítva maguk elé teszik azt, majd egyik
trauma tokenjüket lefordítva a Keresztút kártyájuk mellé
teszik. A trauma token jelöli, hogy a kártya két
végkife-jlete közül melyiket választotta megoldásra az adott
játékos. Ha egy játékosnak nincsenek trauma tokenjei, a
kártya felfedésének pillanatában szabadon választja majd ki,
hogy melyik végkifejlet kerül megoldásra.

Miután mindenki -aki tudott- tett Keresztút kártyája mellé egy
trauma tokent, a jelenleg aktív játékos felfedi Keresztút kártyáját,
és a hozzá letett trauma tokent. Ezután megoldja a trauma token
jelének megfelelő végkifejletet a kártyán (a trauma tokenek nélküli
játékosok a választott végkifejletet hajtják végre). A játékosok az 
óramutató járásával megegyező irányban haladva egyesével fel-
fedik kártyájukat és a hozzá tartozó tokenjüket, majd megoldják a
kártya megfelelő végkifejletét.

Ha a fenti lépések során egy karakter kivégzésre kerül, a kivégzés
lépéseit teljes egészében végre kell hajtani, azonbann a játékos
nem dobja el Keresztút kártyáját és a hozzá tartozó trauma
tokent (ha rákerül a sor, ugyanúgy meg kel azt oldania, mint
a többieknek). Megjegyzés: a Keresztút kártyák általi kivégzés
nem azt jelenti, hogy a játékos kiesik a játékból, ahogy az a
"Tárgyalás/ Dobozolás végrehajtása" résznél történne.

3. A Tárgyalás/Dobozolás végrehajtása
Miután mindegyik karakter szembesült keresztútjával, tár-
sainak meg kell ítélniük, hogy az adott karakter -legyen cylon,
vagy ember- továbbra is hozzájuk tartozik-e.
Amennyiben nem találják méltónak, a karakter nem foly-
tathatja a Föld utáni keresést. Emberek esetében társai egy
tárgyalás során bűnösnek ítélik és kivégzik. Cylonok esetében
a többi cylon úgy dönt, hogy bedobozolja modelljének teljes
sorozatát, örökre elzárva őt a világtól.

Példa Keresztút Kártya 
Megoldására

Miután mindegyik játékos kapott egy Keresztút kártyát és
letett mellé egy választott trauma tokent, a jelenleg aktív
játékos felfedi Keresztút kártyáját és a hozzá tartozó to-
kent. A trauma token Rosszindulató jellel van ellátva, így a
játékos a Keresztút kártya Rosszindulató végkifejletét
teljesíti be. Emiatt minden cylon játékos húz két trauma
tokent, az Admirális pedig kivégzésre kerül. Az Admirális
Keresztút kártyája és a hozzá tartozó trauma token
továbbra is játékban marad, és ha rákerül a sor, a
megszokott módon végre kell hajtani őket.
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A játékban az ítélethozatal a következők szerint zajlik:

1. Kártyák és trauma tokenek eldobása: Minden Ke-
resztút kártyát és ráhelyezett trauma tokent, valamint a
helyszíneken maradó Szövetséges tokeneket, kártyákat, a
hozzájuk tartozó trauma tokeneket, továbbá a többi
Keresztút kártyát tegyük vissza a játék dobozába,
a jövőben már nem lesz rájuk szükség.

2. Trauma tokenek felfedése: Minden játékos felfedi 
minden megmaradt trauma tokenjét. Minden ember
játékos (a még rejtett cylonokat is ide értve) eldobja
összes Jóindulatú tokenjét. Minden cylon eldobja minden
olyan tokenjét, amin Rosszindulatú jel áll.

3. Kettő vagy kevesebb trauma token eldobása: 
Ha valamelyik játékosnál csak 2, vagy kevesebb trau-
ma token maradt, azokat is eldobhatja (nem marad
nála token).

4. Megmaradt tokenek összegzése: Ha senkinél sem
maradt trauma token, a játékosok a 6. lépéstől
folytatják a végrehajtást. Ha egy, vagy több játékosnál is
maradt még token, mindegyikük összegzi a megmaradt
tokeneket (sajátjukat).

5. Kizárás: Az a játékos, akinek a legtöbb trauma
tokenje maradt, végleg kiesik a játékból (lásd lentebb). 
Döntetlen számú token esetén a következők szerint
kell eljárni:

A. Ha ember játékosok között van döntetlen, az Elnök 
választja ki a kieső játékost.

B. Ha cylonok között van döntetlen, a döntetlent hozó
tokenekkel rendelkező cylon játékosok mind kiesnek.

C. Ha a döntetlent hozó tokenekkel rendelkező játékosok
közt akad ember és cylon is, az összes döntetlenbe
kerülő cylon kiesik, illetve az ember játékos is. Ha több
ember játékos került cylonokkal döntetlenbe, akkor az
Elnök dönti el, hogy a cylonok mellett melyik ember
játékos kerül kizárásra.

Egy játékos játékból történő kizárásakor először végre kell
hajtani karakterének kivégzését, beleérve a morállevonást is, ha
a karakter ember volt. Ezután azonban a kiesett játékos már
nem húzhat több karaktert. A cylon karakterrel rendelkező
kiesett játékos már nem kerül a "Feltámasztás Hajóra". Ehelyett
minden kiesett játékos visszateszi a hozzá tartozó játékelemeket
a játék dobozába. Innentől kezdve a kieső játékos már nem vesz
részt a játékban. Ha a jelenleg aktív játékos is kiesett, a körben
következő játékoshoz kerül a Jelenlegi Játékos token.

6. Megmaradt trauma tokenek eldobása: A kizárás
lépés után minden fennmaradt trauma token
visszakerül a játék dobozába, és a játék visszatér a
megszokott játékmenethez, a jelenleg aktív játékos
félbeszakadt körétől folytatva (vagy ha a jelenleg aktív
játékos kiesett a játékból, a következő játékos kezd).

Innentől kezdve, a következő alkalommal, amikor a flotta ugrik,
már nem húz senki Úticél kártyát, helyette az emberek meg-
nyerik a játékot (már amennyiben minden erőforrásuk "0" fölötti
értéken áll.

1. A következő példában Samuel T. Anders és Sharon  
Boomer Valerii mindketten felfedett cylonok. Minden 
játékos felfedi a trauma tokenjeit. Az emberek (és 
rejtőzködő cylonok) eldobják a Jóindulatú, a cylonok a 
Rosszindulatú trauma tokenjeiket.

2. Azok a játékosok, akiknek 2, vagy kevesebb trauma 
tokenjük maradt, eldobják az összes trauma tokenjüket. 

3. Azok a játékosok, akiknek ezután a legtöbb tokenjük 
maradt, végleg kiesnek a játékból. Mivel az emberek 
között döntetlen az eredmény, az Elnök dönti el, hogy ki
esik ki a játékból. Amennyiben egy cylon játékosnak is 
ugyanannyi tokenje maradt volna mint a legtöbb token-
nel rendelkező embernek, ő is kiesne a játékból.

Példa A Tárgyalás/Dobozolás Végrehajtására

1 1 1

2
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Az Emberek Stratégiája A
Ión Csillagköd Variánshoz

Amikor ezt a játékvariánst használjátok, az ember játé-
kosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogyan
szereznek trauma tokeneket és használják azokat a Szövet-
séges és Keresztút kártyák tekintetében. Az embereknek
lehetőleg el kell kerülniük bármilyen trauma token szerzését,
mivel ha Tragédia jelű tokent húznak, a karakteret kivégzik.
Emellett, minél több a Rosszindulatú token, annál nagyobb a
játékos esélye arra, hogy a Keresztutak fázis során kiesik a
játékból.

Ember stratégia: 

Szövetségesek és Trauma tokenek
Mikor egy ember játékos találkozik egy Szövetségessel, egy 
új szövetséges kártyát húz a helyére, valamint elhelyez 
egyet a saját trauma tokenjei közül az új Szövetséges
kártyán. Hogy Jóindulatú, vagy Rosszindulatú tokent
tegyen-e a kártyákra, a játékosnak mindig mérlegelnie kell
a helyzetet aszerint, hogy az adott kártyán a két
végkifejlethez milyen hatások tartoznak. A letett tokentől
függ, hogy a legközelebbi találkozáskor a Szövetséges
kártya melyik végkifejlete valósul meg (Jóindulató tokent
választva általában kedvezhetünk az embereknek).

Emellett a Szövetséges kártyákra történő trauma token
elhelyezés az emberek számára az elsőszámú módja
annak, hogy megszabaduljanak Rosszindulató trauma
tokenjeiktől. Ha egy játékos magára is gondol, és nem
szeretne kiesni a Keresztutak fázis alatt, talán
érdemesebb Rosszindulatú tokent tenni a kártyára. Így a
játékosnak végső soron afelől kell döntenie, hogy kedvező
hatással segíti-e az emberi flottát, vagy csökkenti saját
kiesésének esélyét. A cylon játékosok is ugyanúgy, ha
lehetőségük adódik (pl.: helyszín megsérülésekor), új
Szövetséges kártyák húzásakor próbálnak megszabadulni
trauma tokenjeiktől: Lehet, hogy Rosszindulató token
elhelyezésével akarja nehezíteni az emberek életét, de
lehet, hogy Jóindulató tokent elhelyezve el akarja kerülni a
játékból való kiesését. 

Ember stratégia:  Keresztút és trauma

A Keresztutak kártyák megoldása az utolsó lehetőség, hogy 
egy ember játékos megszabaduljon nemkívánatos trauma 
tokenjeitől. Amellett, hogy el kell döntenie, hogy a kártya
melyik végkifejlete érvényesüljön, itt még van esélye arra is,
hogy saját kiesését elkerülve tegyen le egy bizonyos fajta
tokent a Keresztút kártyája mellé.

A Cylonok Stratégiája A
Ión Csillagköd Variánshoz
Amikor ezt a játékvariánst használjátok, a cylon játékosok-
nak is különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogyan
szereznek trauma tokeneket és használják azokat a
Szövetséges és Keresztút kártyák tekintetében. A cylonok
célja is lehetőleg minél kevesebb trauma token húzása,
ugyanis Tragédia token húzása esetén két újabb tokent kell
húzniuk. Az emberekkel ellentétben azonban a Jóindulatú
tokenek szerzése rosszat jelent a cylonok számára, hisz így
nagyobb eséllyel esnek ki a Keresztutak fázis során a játék-
ból.

Cylon stratégia: 

Szövetségesek és Trauma tokenek
A Cylon játékosok is helyezhetnek el trauma tokeneket a 
Szövetséges kártyákon, például amikor egy helyszín úgy
sérül meg vagy kerül ki a játékból, hogy közben tartóz-
kodott ott egy Szövetséges is. Hogy Jóindulatú, vagy
Rosszindulatú tokent tegyen-e a kártyákra, a játékosnak
mindig mérlegelnie kell a helyzetet aszerint, hogy az adott
kártyán a két végkifejlethez milyen hatások tartoznak.
A letett tokentől függ, hogy a legközelebbi találkozáskor a
Szövetséges kártya melyik végkifejlete valósul meg
(a Rosszindulató token letétele általában az emberek
számára valami negatív hatást eredményez).

Emellett a Szövetséges kártyákra történő trauma token
elhelyezése a cylonok számára az elsőszámú módja annak,
hogy megszabaduljanak Jóindulatú trauma tokenjeiktől. Ha
egy cylon magára is gondol, és nem szeretne kiesni a
Keresztutak fázis alatt, talán érdemesebb Jóindulatú
tokent tennie. Így a játékosnak végső soron afelől kell
döntenie, hogy az emberek számára okozható negatív
hatás megéri-e annak kockázatát, hogy a Keresztutak fázis
során ő maga viszont kiessen a játékból.

Cylon stratégia: Keresztút és trauma

A Keresztutak kártyák megoldása az utolsó lehetőség, hogy
egy cylon játékos megszabaduljon nemkívánatos trauma
tokenjeitől. Amellett, hogy el kell döntenie, hogy a kártya
melyik végkifejlete érvényesüljön, itt még van esélye arra is,
hogy saját kiesését elkerülve tegyen le egy bizonyos fajta
tokent a Keresztút kártyája mellé.
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A Pegazus és 
Exodus kiegészítő 
kombinálása
Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan kell a két kiegészítőt
(Pegazus és Exodus) együttesen használni.

Felesleges Hűség kártyák átadása
Amikor a Pegazus kiegészítőt is használjátok, a PPPeeegggaaazzzuuusss
szabálykönyv 7. oldalán található "Felesleges Hűqség kártyák
átadása" részt használjátok az alap szabálykönyv ide
vonatkozó fejezete helyett!

Kivégzés
A kivégzés szabályai egy kicsit módosultak az Exodus kiegé-
szítőben. Ha a Pegazus kiegészítővel játszatok, az Exodus
szabálykönyv 7. oldalán található szabályokat használjátok, az 
alábbi kivétellel: A 2-es, "Hűqség bizonyítása" lépés során, 

mikor egy játékos egy, vagy több "Cylon Vagy" Hűség kártyával
rendelkezik, felfed közülük egyet, a többi Hűqség kártyáját pedig
egy általa választott másik játékosnak adja át, ahogy azt a
Pegazus kiegészítő szabálykönyvének 12. oldalán is írtuk.

Előkészületek a Cylon Flotta variánssal
A Cylon Flotta variáns használatakor a játék előkészítésekor
vegyétek ki a "Bányász Aszteroida" kártyát az Úticél pakliból.

Cylon Vezérek
A Cylon Vezéreket és az Exodust használva a következő
szabály mindig érvényben marad: A Cylon Vezérre nem vonat-
kozik az a játékhatás, ami arra utasítja a játékost, hogy "Adjon
a Hűség Paklihoz egy "Nem Vagy Cylon" Hűség kártyát, majd
húzzon egyet a pakliból.” 

Hűség pakli összeállítása Cylon Vezérek és 
Exodus kiegészítő együttes használatakor

Amikor a Cylon Vezérek és az Exodus kiegészítőt egyszerre is
használjátok, ezen szabálykönyv 6. oldalán található 2. ("Hűség
pakli összeállítása az Exodus kiegészítőhöz") lépése helyett a
következők szerinti kártyaelosztást kell használnotok:

Három játékos: Három játékos esetén a Cylon Vezérek
nem vehetnek részt a játékban.

Négy játékos: Állítsatok össze egy 7 kártyából álló paklit:
1 kártya a „Cylon Vagy” pakliból
6 kártya a „Nem Vagy Cylon” pakliból
A Cylon Vezér kap egy véletlenszerűen leosztott Barátságos
Küldetéskártyát.

Öt játékos: Állítsatok össze egy 9 kártyából álló paklit:
1 kártya a „Cylon Vagy” pakliból
8 kártya a „Nem Vagy Cylon” pakliból
A Cylon Vezér kap egy véletlenszerűen leosztott Ellenséges
Küldetéskártyát.

Hat játékos: Állítsatok össze egy 11 kártyából álló paklit:
2 kártya a „Cylon Vagy” pakliból
9 kártya a „Nem Vagy Cylon” pakliból
A Cylon Vezér kap egy véletlenszerűen leosztott Barátságos
Küldetéskártyát.

Ha egy Cylon Vezérrel játszatok, egyik felállásban se
használjátok a "Kollaboráns Vagy" kártyát.

Cylon Vezérek és a Cylon Flotta variáns
Egy Beszivárgó Cylon Vezér sosem lehet CAG.

Cylon Vezérek és a Ión Csillagköd variáns
Egy Beszivárgó Cylon Vezér az ember játékosokhoz hason-
lóan léphet kapcsolatba Szövetségesekkel.

Ha a Keresztút fázis kezdetekor a Cylon Vezér jelenleg is
beszivárgóként ténykedik, a "Tárgyalás/Dobozolás
végrehajtása" résznél emberként kell rá tekinteni. Ha jelenleg
nem ténykedik beszivárgóként, a "Tárgyalás/Dobozolás
végrehajtása" résznél cylonként kell rá tekinteni.

Új-Caprica Célkártya és a Cylon 
Flotta játékvariáns
Ha együtt használjátok az Új-Caprica Célkártyát és a Cylon 
Flotta játékvariánst, figyeljetek arra, hogy a 14. oldalon 
található "Cylon hajók elhelyezése a fő játéktáblán" bekezdés
szabályai szerint kell feltenni a főtáblára a cylon hajókat a
Galactica bolygókörüli pályára történő visszatérése után.

Fontos megjegyzés, hogy az Új-Caprica fázis alatt minden civil 
hajó leszáll a bolygóra, ahogy a PPPeeegggaaazzzuuusss szabálykönyv 13-17.
oldaán leírtuk. Egy civil hajó sem marad a Galactica körül az 
Új-Caprica fázisban. Viszont, miután a Galactica visszatért, a 
Viperák az ismert szabályok szerint (15. oldal) biztonságba
kísérhetik az űrben evakuált civil hajókat.

Hét játékos variáns
Ha a Pegazus kiegészítő "Hét Játékos Variánsával" játszatok
(18. oldal), a következőkből álljon a Hűség pakli:

HHHéééttt   jjjááátttééékkkooosss::: Állítsatok össze egy 13 kártyából álló paklit:
2 kártya a „Cylon Vagy” pakliból
11 kártya a „Nem Vagy Cylon” pakliból
A Cylon Vezér kap egy véletlenszerűen leosztott Ellenséges
Küldetéskártyát.
Hét játékos esetén értelemszerűen minden játékosnak töb-
bet kell várnia a sorára.
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Bevezető játék az Exodus kiegészítővel: 10. oldal
Hajók levétele Ugrás után: 15. oldal
Keresztút kártyák megoldása: 19. oldal
Tárgyalás/Dobozolás megoldása: 20. oldal
Felfedett Cylon játékos : 9. oldal
Átdolgozott utódlási sorrend: 9. oldal
Szabálymódosítások és pontosítások: 8. oldal
Szabálymódosítások a  Cylon flotta opcióhoz: 8. oldal
Kétes Hűségek és a titoktartás: 11. oldal
Szakértelem próba képességek: 5. oldal
Példa szakértelem próba képességre: 7. oldal
Szakértelempróba képességek ikon a szakértelem kártyákon: 5. oldal
Időzítés: 8. oldal
Trauma tokenek: 16. oldal
Mark VII-es Vipera vadászgépek: 14. oldal



Battlestar Galactica – Exodus Kiegészítő24

Gyors Áttekintés

•	 Az	Admirális	csak	2	atomfegyver	tokent	kap	a	játék	elején.
A harmadik tokent tegyétek a játéktábla mellé.

•	 Amikor	egy	cylon	játékos	szakértelem	kártyákat	húz,	nem
húzhat egynél többet ugyanabból a típusú pakliból.

•	 Az	Elnök	kezében egyidejűleg	csak	10	Tanács kártya
lehet. Ha bármelyik kör végén 10-nél több Tanács kártya
van a kezében, a többletet el kell dobnia.

A Cylon Flotta 
Variáns Használata

•	 Az Exodus kiegészítő előkészítésekor ne felejtsétek kivenni
a megfelelő pakliból az összes Cylon Támadás Krízis és
Szuperkrízis kártyát.

•	 A flotta ugrásakor tegyétek át a főtáblán található összes
cylon hajót a Cylon Flotta tábla megfelelő szektoraiba.

A civil hajók a főtáblán maradnak.

•	 Atomfegyver indításakor az Admirális egy báziscsillag
helyett ezentúl egy űrszektort választ ki célpontnak.

•	 Ha	a	Cylon	Hajók	Aktiválása	fázis során egy bizonyos
típusú hajót kell tenni a Cylon Flotta táblára, de jelenleg
egyetlen elérhető hajó sincs letételre, a játékos a Cylon
Flotta táblán megkeresi azt a legmagasabb számozású
űrszektort, amiben megtalálható legalább egy az adott
típusú hajóból, és abból az űrszektorból az összes ott
található hajót a főtábla megfelelő szektorába mozgatja.

Ión Csillagköd 
Variáns használata

•	 Ha	egy	játékos	saját körében a	Mozgás	fázis	végén	egy
olyan helyszínen áll, ahol egy Szövetséges is tartózkodik,
kötelezően fel kell vele vennie a kapcsolatot.

•	 Ha	az	újonnan	húzott	Szövetséges	kártyán	olyan	karakter 
szerepel, akit jelenleg egy másik játékos már
megszemélyesít, vagy ha a kártyán található helyszín je-
lenleg nem elérhető (például egy "Bomba a Colonial 1-en" 
kártya hatása miatt), el kell dobni az adott Szövetséges 
kártyát, és addig kell új Szövetséges kártyákat húzni, amíg 
az adott szövetségessel senki sem játszik jelenleg, és a 
kártyán jelzett helyszín is elérhető.

Gyors áttekintés

Támadó Táblázat A  
Cylon Flotta Variánshoz

Megtámadott hajó Kockadobás eredménye

3–8 = Megsemmisül

Automatikusan megsemmisül
(nincs kockadobás)

7–8 = Megsemmisül

Raider támadás: 8 = Megsérül
Báziscsillag támadás: 4–8 = Megsérül

5–7 = Megsérül
8 = Megsemmisül

Vipera támadás: 8 = Megsérül
Galactica támadás: 5–8 = Megsérül

6–7 = Megsérül
8 = Megsemmisül

Egy szektor támadása Atomfegyverrel:

1–2 = A báziscsillag kétszer sérül
3–6 = A báziscsillag megsemmisül
    7 = A báziscsillag és 3 Raider

megsemmisül
    8 = Az adott szektorban minden

hajó megsemmisül

A dobás eredményétől függetlenül, 
a használat után az elhasznált 
atomfegyver tokent a tábla mellé 
kell helyezni.


