
A Föld bolygó leigázása
Az űrlényes játék

1 - 4 játékos részére

SZABÁLYKÖNYV



Az 1950-es években járunk és baljós árnyék vetül a 
Föld bolygóra!   Egy hatalmas űrlény hajóhad érkezett az űr 
legmélyebb bugyrából azért, hogy leigázza a bolygót! De 
az emberiséget nem fogják egykönnyen elsöpörni! Ahogy az 
idegen űrcsészealjak hullámai alászállnak az égből a teljes 
pusztítás céljából, Fantasztikus kapitány, a Föld leghatal-
masabb szuperhőse a bolygó erőit összefogva szembeszegül 
velük. Repülő csészealjak csapnak össze harci repülőkkel 
a fővárosok egén és nehéz tankok dübörögnek végig az 
utcákon, hogy a robotkatonák és csápos idegen barátaik 
ellen harcoljanak. Bár ezek a primitív emberek megértek a 
pusztulásra, az idegenek legnagyobb ellenségei mégis a 
saját társaik lehetnek. Régi ellentétek lángolnak fel újra és 
a különböző idegen fajok egymás ellen is küzdenek, mialatt 
megpróbálják elnyerni mestereik, a Felügyelők kegyeit,
hátbaszúrva és elárulva egymást, miközben mind a végső 
célért küzdenek: hogy egyedül ők igázhassák le a Föld 
bolygót!

         A játék áttekintése
A Föld bolygó leigázása™, egy űrlényes játék gyors tempó-
val, rémisztő idegen hódítókkal, szánalmas emberi véderőkkel
és az 50-es évek sci-fi filmes kliséivel.   A játékosok mind 
egy-egy idegen fajt irányítanak, melyek mind ugyanannak 
a hódító hadnak a részei, de mind saját képességekkel és 
ambíciókkal rendelkeznek. Irányítsd az idegen csészealjak 
hullámait, melyek halálsugarakkal és rémisztő idegen         
fegyverekkel kényszerítik behódolásra az emberi ellenállókat
és a bolygót (és az útjukban álló másik idegen fajokat is).  
De vigyázz! A szánalmas emberek egyáltalán nem védte-
lenek. A végsőkig fognak harcolni bolygójuk védelmében,
bevetve számtalan katonai egységet, erős emberi hősöket
és a leghalálosabb új fegyverüket, a rettegett atombombát 
is.

    A játék menete
Minden játékos egy-egy egyedi idegen fajt irányít, mely 

a Földre érkezett, annak meghódítására és leigázására. A 
játékosoknak fel kell fedezniük a tábla részeit, le kell győzniük 
az emberek ellenállását, halálos fegyverekből álló arzenált 
kell összegyűjteniük, és elsőként kell felhalmozniuk a 
legtöbb terror pontot a többi idegen faj legyőzéséhez és a 
Felügyelők lenyűgözéséhez, így szerezve meg a végső ju-
talmat: a Föld bolygó leigázását.

Minden játék forduló azzal kezdődik, hogy az összes 
játékos meghatározza akciópontjait és azt, hogy ki lesz a 
fordulóban az első játékos. Ezután minden játékos elvégzi

sorrendben a lépéseit, az első játékossal kezdve. A játékosok 
fordulójuk során elköltik az akciópontjaikat idegenek moz-
gatására, erősítések lerakására és alattomos eseménykártyák 
kijátszására. Ezután a harci fázis következik, ahol felfedik 
a helyszíneket és megküzdenek az ottani emberi ellenállás-
sal azért, hogy elfoglalhassák a területet. A fordulójuk 
végén a játékosok kiegészítik a kezükben levő esemény 
kártyákat új lapok felhúzásával, majd a lépés joga a 
következő játékoshoz kerül.

A kompetitív játékban a játékosok egymás ellen 
versenyeznek abban, hogy ki gyűjt össze elsőként 8 terror
pontot és nyeri meg ezáltal a játékot. Az előrejutás 
érdekében fordulóról fordulóra kíméletlenül el kell bánniuk 
vetélytársaikkal és alá kell aknázniuk a többiek törekvéseit;
akár úgy is, hogy az embereket segítik titokban a többi ide-
gennel szemben.

A kooperatív játék során minden idegen faj összedolgo-
zik, hogy legyőzhesse a jelentősen erősebb emberi ellenál-
lást, akik a bolygójukat védik. Itt az idő ellen kell versenyt 
futniuk és azelőtt le kell igázniuk a bolygót, mielőtt az em-
berek elegendő tudományos áttörést érnek el ahhoz, hogy 
létrehozzák a szuperágyút, amellyel a nemlétbe robbanthatják 
az egész armadát, végleg pontot téve ezzel az invázióra.

A játék elemei
1 színes szabálykönyv

5 játék tábla szekció
20 részletesen kidolgozott műanyag figura: 

4 zöld játékos csészealj
4 kék játékos csészealj
4 piros játékos csészealj
4 arany játékos csészealj
4 egyedi szürke szövetséges figura

70 esemény kártya

35 ellenállás kártya

25 űrcucc kártya

35 helyszín kártya

6 emberi technológia kártya

1 dupla oldalú célpont helyszín kártya

10 nagyméretű idegen faj lap

1 nagyméretű ellenállási fázis lap

4 referencia kártya

8 kicsi fehér dobókocka

8 kicsi piros dobókocka

1 CD, aláfestő zenével

3 lapnyi kinyomkodós, színes jelzők

készítette
Jason C. Hill
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A játékosok
A Föld bolygó leigázása™, Az űrlényes játék 1-4 

játékossal játszható, kompetitív vagy kooperatív módon. A 
kompetitív játékmódban létezik csapatokra osztott verzió, 
valamint egy játékossal is játszható a játék.

Kompetitív vagy kooperatív
A Föld bolygó leigázása™ játék két fő stílusban    

játszható. Kompetitív játékmódban, ahol minden játékos 
a többiek ellen versengve, egymást hátbaszúrva, 
esetenként egymással harcolva próbálják a                
Földet leigázni és lenyűgözni a Felügyelőket; vagy 
kooperatív játékmódban, ahol a játékosok együtt küz-
denek a játék ellen, egy jelentősen erősebb emberi
ellenállással, illetve egy nagyobb csoportos cél elérése
érdekében. Az alap játékstílus a kompetitív, így ennek a
szabályait fogjuk elsőként leírni a szabálykönyvben.

Hódítás jelzők
Minden játékosnak van egy adag hódítás 

jelzője ugyanabban a színben, mint a repülő 
csészealjai. Ezekkel a jelzőkkel azokat a helyszín-

neket jelöljük, amiket a játékos már meghódított. Míg egy 
játékos hódítás jelzője egy adott helyszínen van, annyi 
terror pontot kap, mint a helyszín lakosságának száma.

Kezdő játékos jelző
A kezdő játékos jelzővel jelöljük, hogy 

az adott játék fordulóban ki az első 
játékos. Aki a legalacsonyabb akciópont-

számmal rendelkező parancs jelzőt 
választja az adott fordulóra, az lesz az 

első játékos. Az első játékos személyét
minden fordulóban a parancs fázis során 

határozzuk meg.

Romok
Néha a játék során egy-egy 

helyszín egy esemény, vagy erős 
fegyver (pl. a félelmetes atom-
bomba) használata következtében 
megsemmisül.
Mikor ez megtörténik, egy rom
jelzőt kell a helyszínre rakni, így
jelezve ezt az állapotot.

Ellenállás jelzők
Ezek a jelzők jelképezik az emberi ellenállás 

erőit, akik a táblára kerülhetnek és legyőzésükig
játékban maradnak. Ezeket a jelzőket jellemzően a 
kooperatív játékmód során használjuk, vagy akkor, 
ha egy kártya kifejezetten a lerakásukról ren-
delkezik.

Technológiai sáv jelzők 
(csak kooperatív)

Ezt a veszély-jelzésszerű, fánk alakú jelzőt
az emberek aktuális technológiai szintjének 
jelzésére használjuk, az ellenállás fázis lapon. 
Főleg a kooperatív játékmód során használjuk.

További jelzők
Számos további jelző is talál-

ható a játékban. Ezekre nincs 
szükség az alapjáték során, de 
felhasználhatjuk a háziszabályok 
jelzésére, vagy a későbbi 
kiegészítők használata során.

Dobókockák
A játékban 16 darab standard, hat oldalú dobókocka 

van (8 fehér és 8 piros), amiket el kell osztani a játékosok 
között. A dobókockák azért kétféle színűek, hogy az 
idegen támadásokat a pirossal, míg az emberi ellenállás 
akciót fehér kockákkal végezhessük el. A kártyák gyakran 
hivatkoznak a kockákra D6 és D3 néven. A D6 csak egy 
másik elnevezése a hat oldalú kockáknak. A D3 azt jelenti, 
hogy dobni kell egy D6-tal és a következő táblázat szerinti 
eredményt kell figyelembe venni:

A JÁTÉK ELEMEI

Idegen fenyegetés jelzők
Az idegen fenyegetés jelzőket erőfor-

rásként használjuk az egyes idegen fajok 
erősebb és egyedi képességeinek

használatához. Minden játékos 1 idegen
fenyegetés jelzővel kezdi a játékot és később további 
jelzőkre tehet szert.

Parancs jelzők
(csak kompetetív)

Minden játékosnak van-
nak parancs jelzői 2, 3, 4, 5, 6 
és ‘D6’ jelzéssel. A játékosok 
ezekkel választják ki akciópont-
jaikat/kezdeményezésüket az adott 
fordulóban.

D6 dobás Eredmény
1 – 2     1
3 – 4     2
5 – 6     3

3



Figurák
Négy szett repülő csészealja 

van a játékosoknak (zöld,
kék, piros és aranyszínű), ill. 
4 egyedi szövetséges, szürke 
figura. A repülő csészealjak nem
kapcsolódnak közvetlenül egyik 

idegen fajhoz sem, inkább a játékosok 
által használt színt jelölhetjük velük.

 A szövetséges figurák bármelyikét fel
lehet használni a játék során szerezhető 
űrcucc kártyák jelzésére (némelyik figura 
kísértetiesen emlékeztet is a lapok fajaira).

CD aláfestő zene
A Föld bolygó leigázása™ saját aláfestő zenével 

feltöltött CD-vel rendelkezik, amit játék közben hall-
gathatunk. Ez persze nem kötelező és nem is befolyásolja a 
játékot, de segíthet az élmény kiterjesztésében, az alaphangulat 
megteremtésében és a játékosok elmélyülésében.

Dobó paklik
Minden játékban levő pakli kártyához tartozik egy dobó 

pakli is. Ezeket a dobó paklikat képpel felfelé a hozzájuk 
tartozó pakli mellett kell létrehozni, ide kerülnek azok a 
lapok az adott pakliból, amiket elhasználtunk és kikerülnek 
a játékból. A játékosok bármikor átnézhetik bármelyik 
dobópaklit, mivel számos módon visszakerülhetnek a dobott 
lapok a játékba. Ha bármely pakliból elfogynának a lapok, 
keverjük meg a dobópaklit és hozzunk létre belőle egy új, 
képpel lefelé fordított paklit (ez akkor is előfordulhat, ha 
egy kártya utasításának hatására kell a dobópaklit beleke-
verni az adott pakliba).
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Kulcsszavak
A legtöbb kártyán vannak a kártyához kapcsolódó 

kulcsszavak, melyek közvetlenül a kártya képe alatt talál-
hatóak. Ezeknek a kulcsszavaknak rendszerint nincs ön-
magukban lényeges jelentésük, de néha más kártya vagy 
szabály hivatkozhat rájuk.

Kártya ikonok
Néhány kártyán ikonok vannak, melyek egy adott kulcs-

szó kiemelésében játszanak szerepet (legtöbbször helyszín 
vagy ellenállás kártyákon). A szabálykönyv végén találhatunk 
egy jelmagyarázatot ezekkel az ikonokkal kapcsolatban.

Azonnal kijátszandó
Néhány esemény kártyán az azonnal kijátszandó

jelölés található.   Ahogy a neve is mutatja, ezeket a lapokat 
egyből fel kell használni, amint a játékos befejezte a kár-
tyák felhúzását. Ha egynél több ‘azonnal kijátszandó’ 
kártyát húzunk fel egyidejűleg, akkor a játékos dönti el, 
hogy milyen sorrendben hajtja őket végre.

Játékban marad
Azokat az esemény kártyákat, amik szövegdobozának 

alján a ‘játékban marad’ jelzés van, képpel felfelé az asztalra 
kell tenni és ott kell hagyni. Ezeknek a lapoknak a hatásai 
mindaddig befolyásolják a játékot, míg valami módon 
megszüntetésre nem kerülnek (rendszerint egy másik 
kártya vagy képesség által). Nem számítanak bele a játékos 
kézben tartott lapjai közé, és nincs semmilyen limit sem az 
egyidejűleg játékban levő ‘játékban marad’ kártyák 
számát illetően.

KÁRTYÁK

KÁRTYA TÍPUSOK
Események

Minden játékosnak vannak ese-
mény kártyák a kezében, amiket a 
játék során saját javukra fordíthatnak
vagy megpróbálhatják velük szabo-
tálni más idegen fajok tevékenységét,
hogy lelassíthassák őket. A kézben 
tartott lapok számát egy-egy játé-
kosnál az adott idegen faj intelligen-
cia értéke határozza meg. Az esemény 
kártyákat a játékos a kezében tartott
lapok közé rakja és titokban tartja a többi játékos előtt, 
kivéve az azonnal kijátszandó lapokat. Némely esemény
kártyának egy piros színű szövegdoboz van az alján. Ezt a 
szöveget csak a kooperatív játék során kell figyelembe 
venni, a standard kompetitív játékban nem kap szerepet.

Az esemény lapoknak két fő típusa létezik, azok 
amelyek akciópont költségét közvetlenül a kártya képe 
alatti körben tüntettük fel, és azok melyeknél ilyen nincs.  
Az akciópontba kerülő esemény lapokat csak a saját akció 
fázisod során játszhatod ki, míg az összes többi esemény
lapot a gyors hatású lapokhoz hasonlóan bármikor ki-   
játszhatod, hacsak nincs érvényben ellenkező rendelkezés.

Űrcuccok
Az űrcucc  kártyák király 

idegen holmikat jelképeznek, amiket 
felhasználhatsz az emberek ellen, 
vagy erős szövetségesek, akik 
csatlakozhatnak a küzdelmedhez.
Akárhogy is, az űrcucc kártyákat
mindig képpel felfelé kell felhúzás 
után az asztalra lerakni.

Helyszínek
A helyszín kártyák azon területeket jelképezik, amit az 

idegenek felfedeznek és harcolnak érte, miközben a táblán 
mozognak. Minden helyszínnek két fő jellemzője van, az 
ellenállási érték (a kék pajzs ikonban), amely az emberi



ellenállás kártyáinak számát jelzi, amiket le kell győzni a 
helyszín leigázásához, illetve a lakosság érték (a zöld 
ember ikonban), ami egyenlő a leigázáskor elnyerhető 
terror pontok számával. A helyszínekhez gyakran olyan 
szöveg is tartozik, ami befolyásolja az ottani idegeneket 
vagy csatákat, és helyszín típus ikonok a jobb felső 
sarokban (mint pl. katonai
vagy erdő). A helyszín 
típus ikonoknak nincs 
önmagában jelentése, de néha
más kártyák vagy események
hivatkozhatnak rájuk.

Ellenállás
Az ellenállás kártyák 

jelképezik az embereket, akik a 
bolygó védelmében szembeszállnak 
a hódító idegenekkel. Az ellenálló
kártyáknak két fő típusa van, nor-
mál ellenálló és a szuperhős kártyák
(kulcsszavuk a hős). A normál el-
lenálló lapoknak van erő értéke, és 
puha vagy kemény jellemzőjük van

(azaz rágós vagy ropogós, az idegenek szempontjából). A 
hősök tulajdonképpen módosító 
lapok, amiket felhúzva további ellen-
álló kártyákat kell felhúzni. A hősök- 
nek erő bónuszuk van (egy + jel a 
szám előtt), amit hozzá kell adni a 
kisegített ellenálló lapok értékéhez.

Néhány ellenálló lapnak 
(normál vagy hős lapnak is) van egy
vagy több képessége, amit a játékba 
kerüléskor kell alkalmaznunk. 
Némely ellenálló kártyának van 
légi ikonja, ami jelzi, hogy tud repülni. Ennek nincs önálló 
jelentése, de esetenként más kártyák vagy képességek 
hivatkozhatnak rájuk.

Emberi technológiák
Az emberi technológiák olyan 

tudományos áttörések, amiket az em-
berek érhetnek el miközben az ide-
gen hódítókkal harcolnak.  Általában 
ezeket a kártyákat csak a koope- 
ratív játékmód során használjuk, 
mivel nagyon erősek és sokkal ne-
hezebben legyőzhetővé teszik az 
emberi ellenállást.

Az idegen fajok lapjai
Minden idegen fajt egy lap jelképez, amin látható az 

idegenek portéja és jelölve vannak az alap erő,
intelligencia és képesség értékeik. Minden idegen fajnak
van egy vagy több képessége, ami mindig aktív, illetve egy 
vagy több olyan képessége, amik igénybevételéhez idegen 
fenyegetés jelzők felhasználása szükséges.
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Az ellenállás fázis lapja
(csak kooperatív játéknál)

Ez a lap mutatja az ellenállás fázis lépéseit, amiket a 
kooperatív játékban végzünk, illetve az emberi technoló-
giai sávot, melyen nyomon követhetjük, hogy milyen közel 
járnak az emberek a szuperágyú kifejlesztéséhez, amivel 
kirobbanthatják az idegen hajóhadat az orbitális pályáról.
A lapnak két oldala van, egyik oldalon a standard, másikon 
a brutális emberi ellenállás fázis (extra nehézségi fokozat) 
található. Ezt a lapot részletesen a kooperatív játékmód 
leírásánál mutatjuk be.

IDEGEN ÉS ELLENÁLLÁS LAPOK

Idegen faj neve

Az idegen 
portéja

Fő 
képességek

Idegen fenyegetés 
képeségek

Erő érték

Intelligencia 
érték

Az 
ellenállás

fázis lépései

Emberi 
technológiai 

sáv

SzuperágyúA sáv szakaszai



Fogalmak: helyszín vs mező
Fontos különbséget tenni a helyszín és a mező fogal-

mak között. Mezőnek nevezzük a táblán található téglalap 
alakú helyeket, melyek lehetnek üresek vagy lehet rajtuk 
helyszín kártya.   Helyszínnek nevezzük a helyszín kártyát, 
amit a tábla mezejére rakunk. Tehát, a helyszíneket mindig 
egy-egy mezőbe rakjuk, de a mező nem azonos a helyszín-
nel.

Leszállási zóna
Minden játékosoknak fenntartott tábla darab közepén 

levő mező (a logóval ellátott) az adott játékos landolási 
zónájaként szolgál. Ide érkeznek és innen kezdik a játékot 
a játékos repülő csészealjai, és itt landolnak az erősítésre 
érkező idegenek is a játék során.

Szomszédos mezők
Azokat a mezőket tekintjük szomszédosnak, amelyek 

közvetlenül egymás mellett helyezkednek el. A szomszé-
dos mezőre a lenti ábrán láthatunk példát.
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A JÁTÉKTÁBLA

Véletlenszerű mezőre való dobás
Néha szükség lehet egy tábla darabon egy-egy mező 

véletlenszerű kiválasztására. Mikor ilyen eset fordul elő, 
dobjunk egy kockával és nézzük meg az adott táblán levő 
központi mező körül elrendezett számokat, hogy meghatároz-
zuk a kiválasztott mezőt.

A játéktábla nem egy, hanem több darabból áll, amiket 
egymás mellé helyezve alakítjuk ki a teljes játéktáblát.
Ezáltal lehetővé válik különböző méretű táblák kialakítása a 
résztvevő játékosok számától vagy a játékmódtól függően.
Talán már azt is észrevetted, hogy maga az alap játéktábla
kissé üresnek tűnik.   Ez azért van, mert a játéktáblát a játék 
során ‘építjük’ fel úgy, hogy helyszín kártyákat rakunk az 
üres helyekre, mikor a játékosok felfedezik a leszállóhelyük 
körüli területet. Ezáltal a játéktábla játékról játékra változik
(gyakran még egy játékon belül is).

Tábla darabok
Minden tábla darab azonos kinézetű, a középső mezőn 
A Föld bolygó leigázása logóval, valamint 6 másik 
mezővel, melyek körülötte helyezkednek el. A játéktábla 
összeállítása során rendszerint van egy középső célpont 
tábla darab (itt nem kezdhet egyik játékos sem), valamint 
egy-egy játékosoknak fenntartott tábla darab, minden 
résztvevő számára. A célpont tábla darabra egy célpont 
helyszín kártyát helyezünk a A Föld bolygó leigázása
logóra a játék elején, ami egy központi célpontként szolgál 
majd az összes játékos számára. A játékosnak fenntartott 
tábla darabokon a logó mező az adott játékos leszállási 
zónájaként fog szolgálni.

Ez a négy mező szomszédos az ‘A’ mezővel.



A játéktábla összeállítása
A játéktábla mérete és alakja változhat a résztvevő 

játékosok száma és a játékmódtól függően. Rakjunk le egy 
központi tábla darabot, valamint egy-egy tábla darabot minden 
játékos számára, a fenti ábrák szerinti elrendezésben.

A célpont helyszín lerakása
Miután már összeállítottuk a játéktáblát, vegyül el a dupla 

oldalú célpont helyszín kártyát és rakjuk le a főváros oldalá-
val felfelé, a központi játéktábla középső mezőjére (A Föld 
bolygó leigázása logóval ellátott helyre). Ez egy központi cél 
minden játékos számára, mivel egy csomó terror pontot ér, 
ha egy játékos el tudja foglalni. (Ennek a célpont helyszín
kártyának a hátoldalán a történelmi emlékmű van, amit egy 
alternatív célpontként használhatunk későbbi játékok során, 
ha már gyakorlottak vagyunk az összes szabály használatában).

Keverjük meg és rakjuk le az összes 
kártyapaklit

Válogassuk külön a különböző kártyapaklikat és ke-
verjük meg mindet alaposan. Rakjuk a paklikat a tábla 
mellé, ahol mindenki hozzáférhet. Nagyon fontos alaposan 
megkeverni minden paklit minden játék előtt.

Húzzunk magunknak idegen fajt és 
válasszunk egy színt

Keverjük össze az idegen faj lapokat képpel lefelé 
fordítva. Minden játékos húzzon magának egy lapot találomra, 
ezt az idegen fajt fogja a játékban irányítani. A fennmaradó 
idegen faj lapokat rakjuk félre, ezeket nem fogjuk a játék 
során használni. Minden játékosnak választania kell egy 
színt a repülő csészealjak közül, amivel a saját idegen faját 
jelöli majd a táblán a játék során. Minden színben 4 idegen 
csészealj figura van és a hozzá tartozó hódítás jelzők. Vedd 
el a kiválasztott színű repülő csészealjakat és a hozzá tar-
tozó hódítás jelzőket is.

Rakd az idegeneket a leszállási 
zónádba

Minden játékos választ magának egy leszállási zóna
mezőt (rajta A Föld bolygó leigázása logóval) a hozzá 
közelebb eső táblán és lerakja 4 repülő csészealját oda.
Minden játékosnak saját leszállási zónája van, amit csak ő 
használhat idegenek táblára küldése céljából.

Készítsd elő a jelzőket és a dobókockákat
Rakd az összes idegen fenyegetés jelzőt egy halomba 

úgy, hogy mindenki könnyen hozzáférhet.
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Minden játékosnak el kell vennie a saját 
színével ellátott hódítás jelzőket, és le kell 
raknia azokat az idegen faj lapja mellé. Minden 
játékosnak el kell vennie a parancs jelzőit, 
melyeken a 2, 3, 4, 5, 6 és ‘D6’ felirat szerepel, 
és le kell őket raknia képpel lefelé fordítva az 
idegen faj lapja mellé.

A JÁTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2 játékos esetén 3 játékos esetén 4 játékos esetén

Minden más jelzőt a tábla mellé kell helyezni, oda ahol 
mindenki könnyen hozzáférhet. Osszuk ki a dobókockákat 
a játékosoknak. Minden játékosnak legalább 1 fehér és 1 
piros kockát kell kapnia.

Vegyük el a kezdő idegen fenyegetés jelzőket
Minden játékos 1 idegen fenyegetés jelzővel kezdi a 

játékot. Ahogy azt már fentebb említettük, ezeket a jelzőket 
erőforrásként költhetjük el az idegen fajunk erősebb, egye-
di képességeinek használatára.

Húzzunk kezdő esemény kártyákat
Minden játékos kap annyi esemény kártyát, mint amen-

nyi az idegen fajának intelligencia értéke. Pl., ha a gonosz
Menthalar fajt irányítod, akiknek intelligenciája 5, akkor 5 
esemény kártyát tarthatsz a kezedben. Az összeállítás során
minden játékos felhúzza a kezébe a kezdő esemény kártyáit.



Az esemény kártyák nagyon fontosak, mivel ezek 
speciális bónuszok, amiket saját javadra fordíthatsz, ill. más 
fajok akcióit hiúsíthatod meg velük. Felhúzáskor az esemény
lapok a kezedbe kerülnek és nem szabad őket megmutat-
nod a többi játékosnak (hacsak nincs nagy, piros betűkkel a 
szövegdoboz tetejére írva: azonnal kijátszandó). Bár-
mely azonnal kijátszandó esemény kártya, ha azt a kezdő 
lapokkal húzná fel a játékos ugyanúgy azonnal kijátszandó, 
mint a szokványos felhúzás esetében.

Minden saját fordulód végén, a kártya húzás fázisban, 
eldobhatsz legfeljebb 1 esemény kártyát a kezedben tartot-
tak közül, majd új esemény kártyák felhúzásával ki kell 
egészítened a kézben tartott lapjaid számát az intelligencia
értékeddel azonos mennyiségre. A játékosok saját kártya 
húzó fázisa jellemzően az egyetlen alkalom, mikor új                           
esemény lapok felhúzásával feltöltik a kézben levő lapjaikat.

Most már készen állsz a játék elkezdésére.
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A kompetitív játékmód az alap játéktípus, ezért elsőként 
ezt mutatjuk be. A kooperatív játékmódot a következő szek-
cióban írjuk le, építve a kompetitív játékmódnál bemutatott 
szabályokra. Ha az első játékodnál kooperatív módon ját-
szanál, először mindenképpen el kell olvasnod a kompetitív 
játékszabályokat, hogy tisztában legyél az alapvető játék-
mechanizmusok működésével.

A JÁTÉK EGY FORDULÓJA

A KOMPETETITÍV JÁTÉKMÓD

A játék összes fordulója a parancs fázissal kezdődik.  
Ezután minden játékos óramutató járásának megfelelő sor-
rendben végrehajtja saját fordulóját, az aktuális első
játékossal kezdve (az első játékost minden játék fordulóban a 
parancs fázis során határozzuk meg). Minden játékos for-
duló három részből áll: az akció fázisból, a csata fázisból
és a kártyahúzás fázisból. Miután minden játékos elvégezte 
a saját fordulóját, egy új játékforduló kezdődik.

Piros csészealjak a 
landolási zónában

Helyszín 
pakliSárga csészealjak a 

landolási zónában

Első játékos 
jelző Célpont helyszín 

kártya

Ellenállás pakli

Idegen 
fenyegetés 

jelzők

Kék csészealjak a 
landolási zónában

Űrcuccok 
pakli

Szürke 
szövetséges 

figurák

Idegen fajok 
lapja

Parancs 
jelzők

Hódítás 
jelzők

Zöld csészealjak a 
landolási zónábanEsemény pakli



A parancs fázis során, minden játékos titokban 
kiválasztja az egyik parancs jelzőjét, ami a forduló során 
majd rendelkezésére álló akciópontok számát mutatja. Ez 
fogja meghatározni az adott forduló első játékosát is.

Parancs jelzők
Mint azt korábban leírtuk, minden játékosnak van egy 

adag parancs jelzője, melyen a 2, 3, 4, 5, 6 és ‘D6’ felirat 
szerepel.   A parancs fázis során, minden játékos titokban 
kiválasztja egyik parancs jelzőjét és képpel lefelé fordítva 
maga elé teszi. A maradék parancs jelzőket képpel lefelé 
fordítva félre kell tenni.

Miután minden játékos titokban kiválasztotta az egyik 
parancs jelzőjét, az összes kiválasztott jelzőt fel kell fed-
ni. A játékosok által kiválasztott parancs jelzőkre nyomta-
tott számok megmutatják az adott játékos akciópontjainak 
számát arra a fordulóra. Azoknak a játékosoknak, akik a 
‘D6’ feliratú parancs jelzőt választották azonnal dobniuk 
kell egy dobókockával, így véletlenszerűen határozzák meg 
az akciópontjaik számát az adott fordulóra.
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Mikor egy játékos a D6-tal dob a parancs 
pontokra, ha 1-et dob, akkor azonnal kap egy ingyen 
idegen fenyegetés jelzőt és újra dobhat. A játékosnak 
meg KELL tartania a második dobás eredeményét, 
még akkor is, ha az újra 1 lett.

PARANCS FÁZIS

Az első játékos meghatározása
Miután az összes parancs jelzőt felfedtük, a legala-

csonyabb számmal rendelkező játékos lesz az adott for-
duló első játékosa (ha több játékos válaszotta ugyanazt a 
legkisebb számot, akkor kockadobással döntenek). Azok a 
játékosok, akik a ‘D6’ parancs jelzőt választották, a koc-
kadobás során elért számot használják fel a legalacsonyabb 
szám kiválasztásánál. Az első játékos vegye magához az 
első játékos jelzőt és rakja azt maga elé.

Rakjuk félre a használt parancs jelzőket
Miután meghatároztuk az első játékost, és minden játékos 

tudja már, hogy mennyi akciópontja lesz erre a fordulóra,
mindenki félrerakja a felhasznált parancs jelzőjét. A felhasznált 
parancs jelzőt már nem választhatjuk ki a későbbi játékfor-
dulók során (míg vissza nem szereztük azt). Az egyetlen 
parancs jelző, amit nem rakunk félre használat után, az a
‘D6’. A ‘D6’ jelző mindig visszakerül a játékos parancs 
jelző halmába használat után.

Így a játékosoknak fordulóról fordulóra ki kell válasz-
taniuk, hogy szerintük mennyi akciópontra lesz 

szükségük, mivel ha elhasználják a 6-os jelzőt, akkor nem 
választhatják azt újra (egy darabig legalább is).   Persze, ha 
alacsonyabb számú jelzőt választunk, az hasznos lehet, ha 
mi akarunk erre a fordulóra az első játékosok lenni és meg 
akarjuk előzni a többieket.   A véletlenszerű ‘D6’ jelző mindig 
elérhető (akár minden fordulóban felhasználhatjuk), mivel 
NEM kell félrerakni használat után.

A parancs jelzők visszaszerzése
Minden játék forduló elején, bármely játékos, akinek 

már csak a ‘D6’ parancs jelzője maradt (tehát már 
elhasználta és félrerakta az összes többi parancs jelzőt a
2, 3, 4, 5 és 6 számokkal), azonnal visszaszerzi az összes 
parancs jelzőjét.   Így az összes parancs jelző visszakerül 
a játékosok halmába, és ezáltal ismét az összes parancs 
jelző közül választhatnak.

EGY JÁTÉKOS FORDULÓ

A forduló sorrendje
Miután a parancs fázis véget ért, a játékosok egymás 

után elvégzik a fordulóikat az első játékossal kezdve, majd 
balra haladnak (óramutató járása szerint) az asztal körül.  
Nagyon fontos lehet, hogy ki az első játékos, mivel ő így a 
többiek előtt végezheti el a saját fordulóját. Ez azt jelenti, 
hogy lehetősége van kártyákat játékba hozni, helyszíneket 
meghódítani, és még akár a játékot is megnyerheti, mielőtt 
a többiek elvégeznék a saját fordulóikat.

Egy játékos fordulójának fázisai
Egy játékos fordulója 3 fázisból áll: az akció fázisból, 

a csata fázisból és a húzási fázisból. Mikor egy játékos 
ezt a három fázist mind elvégezte, a fordulója véget ér és a 
játék az ettől a játékostól balra ülő játékossal folytatódik.

1) Akció fázis

2) Csata fázis

3) Húzási fázis

Az akció fázis
Egy játékos fordulója mindig az akció fázissal kezdődik.

Az akció fázis során a játékos elsőként készenlétbe helyezi 
az esetlegesen aktivált kártyáit, majd elkölti akciópontjait
idegenek mozgatására, erősítés lehívására, stb.



Aktivált kártyák készenlétbe helyezése
Némelyik űrcucc kártyát fordulónként csak egyszer lehet 

használni, ezért aktiválás után képpel lefelé kell fordítani, 
így jelezve, hogy már használtuk. Egy játékos akció fázisá-
nak kezdetén bármely, a játékosnál levő ‘aktivált’ kártyát
meg kell fordítani, hogy képpel felfelé álljon jelezve, hogy 
újra használatra kész.

Akció pontok elköltése
Az akció fázis alatt, a játékosnak annyi elkölthető 

akciópontja van, amennyi a parancs fázis során felhasznált 
parancs jelzőjén szerepelt. Ezeket az akciópontokat egyesével 
lehet felhasználni és a játékos annyit költhet el belőle, amennyit 
jónak lát (az elérhető maximális akciópontszám keretein 
belül).
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Az akció fázis végéig el nem költött 
akciópontok elvesznek, NEM lehet őket 
későbbi használatra tartalékolni.

A csata fázis
A csata fázis során, a játékos felfedezheti az üres 

mezőket, ahova beléptek az idegenei és csatákba bo-
csátkozhat, hogy megpróbálja meghódítani a helyszíneket.   
Az egyes összecsapásokat belátásunk szerinti sorrendben 
végezhetjük, csak ki kell választanunk egy mezőt, ahol egy 
vagy több idegenünk van és elvégezzük az összecsapást.

Üres mezők felfedezése
Ha egy vagy több idegenünk áll egy üres mezőn (ahol 

nincs helyszín kártya), húzzunk egy helyszín kártyát ehhez 
a mezőhöz és rakjuk le a táblára. Így a táblát a játék során 
az új felfedezésekkel töltjük fel.   A helyszín kártya 
felhúzása és lerakása után, el kell végezni az azon a helyen 
esetleg létrejövő csatákat. Ahogy azt fentebb leírtuk, egy 
helyszín meghódításához annyi emberi ellenállással kell 
megküzdenünk, mint amennyi az adott helyszín ellenállás 
értéke. Az ellenálló erőkkel egyesével kell megküzdeni,
a lenti harc szekcióban leírt szabályok szerint.

Egy játékos leszállási zónáját SOHA 
nem kezelhetjük üres mezőként, és soha 
nem rakhatunk oda egy helyszín kártyát.

Számos dologra lehet akciópontokat elkölteni. Ezeket 
az akciókat bármennyiszer, bármilyen sorrendben végezhetjük, 
belátásunk szerint. A következő dolgokra költhetünk ak-
ciópontokat:

Akciópontok felhasználási lehetőségei (AP):
1 AP elköltése egy idegen mozgatására – 

1 akciópontba kerül az egyik repülő csészealjadat 
egy szomszédos mezőre mozgatni. Az egyes 
idegeneket akár többször is mozgathatjuk, azon-
ban, ha egy idegen egy üres mezőre mozog (ahol 
nincs helyszín kártya), vagy olyan 1 vagy több 
ellenállással rendelkező mezőre mozog, ami még 
nincs meghódítva, vagy egy olyan helyszínre, ahol 
ellenség van jelen, akkor annak az idegennek a
mozgása ott véget ér és többet már nem mozoghat 
ebben a fordulóban.

1 AP elköltése idegen erősítés landolására - 
1 akciópontba kerül egy elpusztított idegent a 
halmodból a landolási zónádra visszarakni.

2 AP elköltése egy idegen fenyegetés jelzőre – 
2 akciópontba kerül egy idegen fenyegetés jelző 
megvásárlása az idegen fenyegetés halomból.

X AP elköltése esemény kártya kijátszására – 
Némely esemény kártyának akciópont költsége 
van, mely egy körben van feltüntetve a kártya képe 
alatt. Ezeket a lapokat az akciópont költségük 
kifizetésével lehet az akció fázisban játékba hozni.

Mikor egy játékos befejezte az akciópontjai elköltését 
erre a fordulóra, akkor elkezdheti a csata fázisát.

Csata egy már létező helyszínen
Ha egy vagy több idegenünk áll egy olyan helyszínen, 

aminek ellenállási értéke 1 vagy több, és még nem lett 
meghódítva (nincs rajta hódítás jelző), akkor ott csatáznunk 
kell, a lenti harc szekcióban leírt szabályok szerint.



Ellenségek elleni küzdelem bármely helyszínen
Ha egy vagy több idegened van egy olyan helyszínen

(vagy leszállási zónában), ahol egy vagy több ellenállás 
jelző vagy ellenséges idegen van, akkor azon a helyszínen 
is el kell végezned az összecsapást.

A húzási fázis
A húzási fázis során a játékos eldobhat legfeljebb 1 

esemény kártyát a kezéből, ha akarja és ezután új esemény 
lapokat húzhat a pakliból, hogy kiegészítse a kezében 
tartott lapokat az általa irányított idegen faj intelligencia
szintjével azonos számúra.   Ne feledd, hogy a kezedben 
levő esemény kártyákat titokban kell tartanod a többi 
játékos előtt (csapatjáték esetén megmutathatod a lapjaid a 
csapattagjaidnak). Bármely azonnal kijátszandó jelölésű 
lapot azonnal ki kell játszanod, amint befejezted a lapok 
felhúzását (ezeket a lapokat nem pótolhatod ilyenkor, tehát
az azonnal kijátszandó lapok felhúzása esetén, annyival 
kevesebb lap lesz a kezedben az adott forduló végéig).

csata kezdődik el. Ha az ellenállás értéke 0 (mint pl. egy 
erdő vagy mező esetén), akkor nem kell csatázni.

A harc az egyik fő eleme a játéknak, mivel meg kell 
küzdened és le kell győznöd az embereket egy-egy helyszí-
nen, hogy meghódíthasd azt, és előremozdíthasd a bolygó 
leigázásával kapcsolatos terveidet.

Fogalmak: csaták, harcok és harc fordulók
Fontos egymástól megkülönböztetni a következő 

fogalmakat: csata, harc és harc forduló. Csatának
nevezzük egy adott helyszínen lezajló harcok összeségét,
harcnak nevezzük az emberi ellenállás (vagy ellenséges 
idegenek csoportja ellen) ellen végrehajtott egy összetűzést,
és harc fordulónak nevezzük az idegenek és az ellenállás 
között lezajló harc egy fordulóját, ahol megnézzük, hogy 
veszített-e valamely fél. Tehát egy harc mindig egy csata
része, és egy harc forduló pedig mindig egy harc része.

Példaként, ha az idegeneid megtámadnak egy város 
helyszínt, melynek ellenállás értéke 3, akkor az 1 csata
lenne, 3 különálló harccal (egy-egy harc minden ellenállás
után). Minden ilyen harcot egy sorozat harc forduló végre-
hajtásával végzünk el.

A küzdelemmel kapcsolatos kártyák és képességek
rendszerint egy harc forduló erejéig, egy teljes harc ere-
jéig vagy akár egy teljes csata erejéig lehetnek érvényesek
(az adott helyszínhez kapcsolódó összes harc).

A helyszín ellenállás értéke
Ha idegeneid vannak egy helyszínen a csata fázisod ideje 

alatt, akkor nagy valószínűséggel meg kell majd küzdened 
az ottani ellenállással, hogy leigázhasd az adott helyszínt.
Ha a helyszín ellenállás értéke 1 vagy több, akkor egy  
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Ellenálló lapok felhúzása
Egy harc végrehajtásához, húzzunk ellenállás kártyákat 

a pakli tetejéről és képpel felfelé tegyük le őket az asztalra.
Két típusú ellenállás kártya van, az ellenállók és a hősök.

Ellenállók
Az ellenálló lapnak van egy 

erő értéke, mely a szövegdoboztól 
balra helyezkedik el, valamint van 
vagy kemény, vagy puha jelzése 
is. A kemény/puha jelző a harc-
ban álló ellenállók típusát jelzi, 
saját jelentése nincs (az idegenek 
számára ez egyszerűen csak
‘ropogós’ vagy ‘rágós’).  A kulcs-
szavakhoz hasonlóan a kemény/
puha típusra esetenként kártyák 
vagy képességek hivatkozhatnak.

Hősök
A hős egy módosító lap, mely

segíti az ellenállókat egy harc során.  
Mikor egy hős lapot felhúznak, 
azonnal húzni kell egy további ellenál-
lás lapot, akit a hős segíteni fog. A 
hősöknek van erő bónuszuk, amit a
szövegdoboz jobb oldalán láthatunk és
SOHA nincs kemény/puha jelzésük.A 
hősöknek gyakran van egy vagy több 
képessége is felsorolva a szövegdo-
bozban, ezek a segítségek, amiket az 
ellenállóknak nyújtani tudnak.

Az egy helyszínen levő ellenállók ellen
egyesével kell megküzdeni, tehát ha egy
helyszín ellenállás értéke 1-nél nagyobb, 
akkor a csata több egyedi harcból fog állni, 
amiket egymás után kell végrehajtani.

Harcok

Ahogy fentebb leírtuk, mikor egy hős
lapot felhúzunk, azonnal húznunk kell egy 
további ellenállás lapot, aminek a hős 
segíteni fog. Ha egy másik hőst húznánk 
fel, egyszerűen folytassuk az ellenálló
lapok felhúzását, addig hozzáadva őket míg
egy ellenállót nem húzunk. Így, ha több
hőst húzunk fel egymás után, az emberi el-
lenállás roppant erőssé válhat erre a harcra.



Az erő értékek összeadása
Ha a harchoz szükséges ellenállás lapokat már felhúz-

tuk, akkor az idegen játékos összeadja a helyszínen levő 
összes idegenjének erő értékeit.

Dobás a harci  kockákkal
Most mind az idegent alakító játékos, mind az ellenállás dob 

egy kockával és a dobás értékét hozzáadja az összesített erő
értékéhez. Ezeket harci kockáknak nevezzük. Egy másik 
játékos vegye magára az ellenállás szerepét a kockadobás
erejéig. A dobás eredeményeit most adjuk hozzá a felek 
összesített erő értékeihez.

A harc végrehajtása
Amelyik félnek nagyobb az összesített erő értéke (a 

harci kockadobást is hozzáadva), az nyeri a harc fordulót.  
Egyenlő eredemény esetén döntetlen az állás, senki sem veszít 
vagy nyer, ezért egy újabb harc fordulót kell kezdeni.

Elsöprő győzelem
Ha bármely fél (akár az idegenek, akár az ellenállás) 6-

ost dob a harci kockával, akkor azt elsöprő győzelemnek
tekintjük. Ebben az esetben, figyelmen kívül hagyjuk az 
összesített erő értékeket és az elsöprő győzelmet elérő fél 
szimplán megnyeri harc fordulót. Így mindig lehetséges 
nyerni (vagy veszteni) egy harcban, még egyenlőtlen esé-
lyek mellett is.

Ha mindkét fél elsöprő győzelmet arat, akkor azt dön-
tetlennek tekintjük, az összesített erő értékek ellenére is.

Kártyák és képességek használata
A küzdelmet befolyásoló kártyákat és képességeket

egy harc során bármikor felhasználhatjuk (még a harci koc-
kadobás után is), mindaddig a pillanatig, míg a harc for-
duló kimenetelét el nem döntjük.

Idegen győzelem
Ha az idegenek nyerik a harc fordulót, akkor az 

ellenállást legyőzték és a lapját eldobjuk, az azt segítő 
hősökkel együtt. Most az idegenek felhúzhatják következő 
ellenállás kártyát és megküzdhetnek vele (feltételezve, 
hogy az adott helyszínen még van ellenállás).

Ha a helyszínen levő összes ellenállást legyőztük, akkor 
a csatát megnyertük és az idegen játékos lerakhatja a saját 
színét viselő hódítás jelzőt, hogy jelezze, meghódította a 
helyszínt. Míg egy hódítás jelző egy helyszínen van, a hozzá 
tartozó játékos terror pontokat kap a helyszín lakosság 
értékével egyenlő számban, és a helyszín ellenállás értéke
0-ra csökken.

Például, a Trunok idegen faj lapján szereplő erő 
értéke 4. Ha 3 Trun csészealjad van egy helyszínen, 
akkor a kombinált erő értékük összesen 12.

12

MINDEN idegen csészealjadnak annyi az 
ereje, mint amennyi az idegen faj lapon 
feltüntetett erő értéke.

NEM helyezünk hódítás jelzőt olyan 
helyszínekre, amik alap ellenállás értéke 0 
(mint pl. az erdők, vagy a dombok).

Az ellenállás győzelme
Ha az ellenállás nyeri meg a harc fordulót, akkor a

résztvevő repülő csészealjak közül 1 megsemmisül és vissza- 
kerül a játékos idegen erőinek halmába. Ha még van másik
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idegen a helyszínen, akkor új harc fordulót kell kezdeni. 
Ha már nincs több idegen csészealj a helyszínen, akkor a 
csatának vége és az idegenek vesztettek (a esetlegesen 
megmaradt ellenállás kártyákat el kell dobni).

Ha ezt a helyszín legközelebb megtámadják az 
idegenek, akkor egy teljesen új csatát kell vívni az elejétől 
kezdve, teljesen új ellenállással (az itt korábban lezajlott 
csaták eredményeit figyelmen kívül kell hagyni).

Egy harc elkerülése
Minden elvégzett harc forduló után, az ide-

geneknek lehetőségük van elmenekülni, ha akarják. Így 
azonnal véget ér a csata, de az idegenek elvesztik azt (csak 
jóval kevesebb halott idegen árán).   Az idegenek bármely 
szomszédos mezőre elmenekülhetnek, ahol jelen van
egy vagy több idegenük (vagy a leszállási zónájukra),

vagy bármely szomszédos helyszínre, aminek nincs el-
lenállása (ellenállás értéke 0, beleértve a lerombolt vagy 
hódítás jelzővel ellátott helyszíneket is). Az idegenek nem 
menekülhetnek el, ha nincs megfelelő menekülési mező.

Ellenállás jelzők
Ha egy helyszínen egy vagy több ellenállás jelző van,

akkor ezekkel a helyszín ellenállás értékén felül kell 
megküzdeni. Továbbá, az ellenállás jelzők ellen még 
azelőtt kell megküzdeni, mielőtt ellenállás kártyákat húznánk. 
Ha egynél több jelző van egy helyszínen, akkor azokkal 
egyenként, az idegent alakító játékos által eldöntött sor-
rendben kell harcolni. Az ellenállás jelzőket részletesen
lentebb mutatjuk be.

Az ellenállás képességei
Számos ellenállás kártyán van feltüntetve egy vagy 

több képesség, ill. egy rövid leírás a képesség működéséről. A
következő lista az ellenállás különböző képességeit sorol-
ja fel, melyek a játék ellenállás kártyáin szerepelhetnek.

Roham – Az ellenállók döntetlen esetén is meg-
nyerik a harcot.

Zárótűz – Az ellenállás egy speciális zárótűz 
támadást intéz minden harc forduló elején,
minden idegen ellen, aki a mezején, vagy 
azzal szomszédos mezőn áll.

Bátor – Az ellenállás +1 erőt kap minden, a 
helyszínen levő idegen után.

Ravasz – Az ellenállás egy extra harci kockával 
dob és a dobott értékek közül a nagyobbat 
használja.

Halálos – Az ellenállás elsöprő győzelmet arat 5-
ös vagy 6-os dobás esetén (csak 6-os 
helyett).
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PÉLDA EGY ÖSSZECSAPÁSRA

2) Az első harchoz egy ellenállás kártyát húzzunk és képpel felfelé 
lerakjuk az asztalra. A lap egy USA hadsereg gyalogsági 
lap, puha ellenálló, 3-as erő értékkel. Az Orzaxok egyenként 
2 erővel bírnak (az idegen faj lapjukon van feltüntetve), 
ami összesítve 4 erőt jelent. Az Orzax játékos dob egy D6-
tal harci kockaként, egy másik játékos pedig dob egy 
másik D6-tal az ellenállás harci kockájaként. Az Orzax 4-
est, míg az ellenállás 2-est dob. Az Orzax összesített erő 
értéke így 8 (4 + 4 = 8 összesített erő érték), szemben az 
ellenállás 5-ös értékével (3 + 2 = 5 összesített erő 
érték). Nincs más kártya vagy képesség, amit felhasznál-
nának, tehát az Orzaxok legyőzik az USA hadsereg 
gyalogságát (amit eldobunk). Vége az első harcnak, de 
mivel a város ellenállás értéke 2, maradt még egy ellenál-
ló, akit le kell győzni.

3) A csata második harcánál a felhúzott ellenállás lap egy helyi 
geológus, aki egy hős, +1-es erő bónusszal. Mivel ez egy 
hős, egy további ellenállás kártyát is fel kell húzni, akinek 
segíteni fog. A további felhúzott lap az USA hadsereg
vadászgépei, egy kemény ellenálló, 6-os erővel. A helyi 
geológus és a vadászgépek együttes összesített erő értéke
7. Mindkét fél dob a harci kockáival.   Ezúttal az Orzaxok
egy 3-ast, míg az ellenállás egy 5-öst dob. Az összesített 
erő értékek: Orzax 7 (4 + 3 = 7 összesített erő érték),
USA hadsereg vadászgépei 12 (7 + 5 = 12 összesített erő 
érték). Ez nem túl kedvező az Orzaxok számára. Az 
ellenállás megnyerte ezt a harc fordulót, így az egyik 
idegent elpusztította, melyet visszarakunk a játékos idegen 
erőinek halmába.   Az Orzaxok most elkezdhetnek egy új harc 
fordulót vagy elmenekülhetnek. Pimasz kedvükben vannak
(az Orzaxokkal ez gyakran van így), ezért úgy döntenek, 
hogy a túlerő ellen is harcolnak.

4) Dobunk a harci kockákkal a második harc fordulóra. Az
Orzax dobás egy 6-os! Az ellenállás 4-et dob. Az összesített 
erő értékek, Orzax: 8 (2 + 6 = 8 összesített erő érték),
USA hadsereg vadászgépei 11 (7 + 4 = 11 összesített 
erő érték), de mivel az Orzaxok harci kocka dobása 6, így 
ez egy elsöprő győzelem! Az összesített erő értékeket figyelmen 
kívül hagyjuk, az idegenek egyszerűen megnyerik a harc 
fordulót. Mivel a város ellenállás értéke 2, és mindkét el-
lenállót legyőzték, az Orzaxok leraknak egy hódítás jelzőt 
a helyszínre így jelezve, hogy leigázták azt. Itt az idő hívni 
a robot pincért, hogy felszolgálhasson némi friss, győzelmi 
űrlimonádét!

1) Két Orzax repülő csészealj egy üres mezőre mozog az akció 
fázisuk elején. A csata fázis során egy helyszín kártyát 
húzunk és lerakjuk erre a mezőre. A felhúzott helyszín lap 
egy város, 2-es ellenállás és 2-es lakosság értékkel. Mivel a 
helyszín ellenállás értéke 1 vagy attól több, ezért egy csa-
ta kezdődik el. Mivel a város ellenállás értéke 2, a csata 
két különálló harcból fog állni, melyeket egyesével hajtunk 
végre.



Az űrcuccok erős, idegen technológiákat alkalmazó 
tárgyak, melyeket az emberekre szabadíthatsz, vagy 
egzotikus szövetséges idegenek, akik csatlakoznak hozzád a 
bolygó leigázásában. Mikor egy játékos felhúz egy űrcucc
kártyát, azt azonnal fel kell fedni és képpel felfelé fordítva 
az asztalra kell rakni, az idegen faj lapja mellé. A játékban 
levő űrcuccokat mindenki láthatja és bármelyik játékos, 
bármikor megvizsgálhatja a felfedett kártyákat.

Szövetségesek
Némelyik űrcucc kártya hozzád csatlakozó 

szövetségeseket jelképez. Mikor egy ilyen szövetségest húzol 
fel, vedd el az egyik szürke szövetséges figurát és rakd le 
azt a leszállási zónádba, így jelezve az irányításod alá tar-
tozó szövetséges idegent. Mindegyik szürke szövetséges
figurának van hozzá tartozó szövetséges űrcucc kártyája.

A szövetséges idegenek minden tekintetben úgy 
működnek, mint a saját idegeneid és az azokra vonatkozó 
bónuszokat is megkapják (kivételek azon képességek,
amik kifejezetten a te idegen fajod nevéhez kötődnek). A
szövetségesek igen nagy segítséget jelenthetnek, mivel ez 
az egyetlen mód arra, hogy a standard 4 repülő csészeal-
jadnál többet irányíthass egyidejűleg.

Az elpusztított szövetségesek az idegen erők halmába 
kerülnek vissza, ugyanúgy mint a többi idegened és 
ugyanúgy vissza is lehet őket a játékba hozni, mint a nor-
mál idegeneidet.

Aktiválás
Némely űrcucc kártyán a szövegdoboz tetején az 

aktiválás szó látható. Ezek különösen erős kártyák, 
amiket fordulónként csak egyszer lehet használni. Mikor 
egy aktiválandó kártya képességét felhasználjuk, fordítsuk 
a lapot képpel lefelé így jelezve, hogy ebben a fordulóban 
már használtuk. A következő fordulód kezdetén készen-
létbe helyezheted az összes aktivált kártyádat úgy, hogy 
visszafordítod őket, képpel felfelé.

Míg képpel lefelé vannak fordítva, bármely játékos 
megnézheti, ill. a szokott módon el lehet lopni, hatásait 
meg lehet szüntetni ezeknek az aktivált lapoknak. Ha egy 
aktivált lapot ellopnak, mindaddig aktivált marad, amíg 
újra készenlétbe nem lehet helyezni.
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Két típusú esemény kártya létezik, az egyik, ahol 
akciópontok szükségesek a használathoz, a másik, ahol ez 
nem szükséges. Ha egy esemény használatához egy vagy 
több akciópont kell, akkor ez a költség egy arany színű körben 
van feltüntetve, a kártya képe alatt. Ezeket az esemény lapokat 
csak a saját fordulód akció fázisa alatt játszhatod ki (mivel 
a játék többi része során nincsenek akciópontjaid). Azon 
esemény kártyák, amiknek nincs akciópont költsége, akkor 
játszhatók ki, mikor az a kártya szövege alapján lehetséges.

Mikor egy esemény kártyát játékba hozunk, fel kell
olvasni azt hangosan a többi játékosnak, a kártya címével 
kezdve. Miután a kártya hatása életbe lépett, eldobjuk
(kivéve ha játékban marad jelölésű). Azok a lapok, amik a 
dobópakli újrakeverését írják elő, még azelőtt eldobandók, 
hogy az újrakeverés megtörténne.   Így maga a lap is vissza 
lesz keverve a többi dobott lappal együtt.

Az esemény lapok világosan rendelkeznek arról, 
hogy mikor lehet őket játékba hozni. Az azonnal kijátszandó
jelölésű lapokat abban a pillanatban ki kell játszani, ahogy 
felhúztuk őket. Hacsak kifejezetten nem rendelik máshogy, a 
kártyákat mindig azután lehet felhasználni, hogy az összesített 
erő értékhez hozzáadás, egy kocka kötelező újradobása stb. 
megtörténne. Ha vita merülne fel , hogy ki hozhatja játékba 
a lapját előbb, akkor a elsőbbséget az adott forduló játékos 
sorrendje alapján kell elbírálni (az első játékossal kezdve 
és óramutató járásának megfelelően körbehaladva az asztal 
körül).

ESEMÉNY LAPOK 
KIJÁTSZÁSA ÉS IDŐZÍTÉSE

ŰRCUCCOK

KÁRTYÁK HATÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE

Néhány kártya és képesség lehetővé teszi egy játékos 
számára egy másik kártya hatásának megszüntetését annak 
kijátszásakor, vagy ha már játékban van.   Mikor egy lapot 
érvénytelenítünk, hatásai azonnal megszűnnek és a lapot a 
megfelelő dobópakliba kell rakni. Rendszerint egy lapot 
bármikor érvényteleníteni lehet, azonban egy esemény 
lapot nem lehet érvényteleníteni, ha az már egy vagy több 
kocka dobását, vagy újradobását írta elő.

Némely esemény kártyán piros színű szövegdoboz 
látható a lap alján. Ezt a szöveget csak a kooperatív 
játék során vesszük figyelembe és figyelmen kívül 
hagyhatjuk a normál kompetitív játék során.



      

Ikonok és képességek
Az ellenállás jelzőkön soha nincsenek kulcsszavak, bár 

néhányon van légi jelző. Ezek a jelzők légi ellenállóknak 
számítanak. Néhány jelzőnek van egy vagy több speciális 
képessége, melyet a jelző neve alatti szövegben láthatunk.  
Ezen képességek listáját a kooperatív játék leírásnál, 
valamint a szabálykönyv hátulján találhatod meg.

Fantasztikus kapitány a Föld leghatalmasabb szuperhőse!   
Kemény harcos és ő lesz a legkomolyabb ellenfeled, míg 
hódítóként próbálod a bolygót leigázni. Két fontos dolgot 
kell tudni Fantasztikus kapitányról: először is, kulcsszava a 
‘szuperhős’. Ez nem azonos a ‘hős’ kulcsszóval, a 
szuperhős inkább egy speciális típusú ellenálló kártya. Más 
egyedi karakterektől (hősök) eltérően, amelyek az ellenál-
ló pakliból kerülnek elő és más ellenállóknak segítenek (pl. 
tankok vagy gyalogság), szuperhősként Fantasztikus kapitány
saját maga is egy teljes értékű ellenállónak számít (ugyan 
csak egy személy, de egy seregenyi idegen csészealjat is 
feltartóztathat).

A másik fontos dolog Fantasztikus kapitánnyal kap-
csolatban az, hogy ha bármikor eldobjuk a lapját, az ellenálló 
dobópaklit azonnal össze kell keverni a paklival (ahogy az 
a kártyáján fel is van tüntetve). Így Fantasztikus kapitány
mindig a pakliban található, készen arra, hogy visszatérjen 
és bekapcsolódjon a bolygó védelméért folyó küzdelembe.

Az ellenállás jelzők tulajdonságai
Az ellenállás jelzőkön egy nagy, kör közepén levő szám 

van, ami a jelző erő értékét mutatja. Az erő érték körének 
széle jelzi, hogy a jelzőn kemény vagy puha egységről van 
szó.

16

ELLENÁLLÁS JELZŐK

Esetenként egy kártya, egy vagy több ellenállás jelző 
táblára való lerakását írja elő.   Az ellenállás jelzők voltaképp 
ellenállók, amik nagyon hasonlóan működnek a normál el-
lenállás lapokhoz attól eltekintve, hogy addig maradnak a 
táblán, míg le nem győzik őket. Ha legyőzték, akkor az el-
lenállás jelzőt levesszük a tábláról és vissza tesszük a jelző 
halomba. A kompetitív játék során a két ellenállás jelző, 
amit igazából használni fogunk az a gyalogság és az 
ejtőernyősök, a többit félre tehetjük.

Ellenállással rendelkező mezőre 
mozgás

Ha idegeneket mozgatsz egy olyan mezőre, ahol egy vagy 
több ellenállás jelző van, akkor meg kell küzdened ezekkel 
az ellenállás jelzőkkel a csata fázis során, az oda a szokott 
módon felhúzandó ellenállás lapokon felül. Annak ellenére 
meg kell küzdeni az ellenállás jelzőkkel, ha a helyszínt már 
korábban meghódították (és van rajta hódítás jelző).

A piros körvonalú jel a puha ellenállót, 
míg a kék körvonalú jel a kemény ellenállót 
jelenti.

Az ellenállás jelzőkkel mindig egyesével 
kell megküzdeni ugyanúgy, mint a normál 
ellenállás kártyákkal. Továbbá, az ellenállás 
jelzőkkel mindig a normál módon a helyszínre 
kerülő ellenállás lapok előtt kell harcolni.

A saját meződön megjelenő jelzők
Ha egy ellenállás jelző jelenik meg egy olyan mezőn, 

ahol a te idegened áll, akkor azonnal el kell végezned az 
ellene folytatott harcot, a normál fordulód menetén kívül
(kivéve, ha már egy másik csata folyik – ebben az esetben
fejezd be a már zajló csatát, majd utána hajtsd végre a másik 
helyen megjelent új jelző miatti összecsapást is). Ezt a har-
cot ugyanúgy kell végrehajtani, mint bármely másik harcot, 
kivéve, hogy a harc a jelző lerakása után azonnal lezajlik, 
nem pedig a fordulód csata fázisa során. Ha egynél több 
ellenállás jelző jelenik meg egyidejűleg különböző, foglalt 
mezőkön, akkor egymás után hajtsd végre a harcokat.

Például, ha az USA hadsereg ejtőernyősei kártyát hú-
zod fel egy csata során, akkor a lap szerint azonnal le kell 
raknod egy ejtőernyős ellenállás jelzőt, ugyanazon tábla darab 
egy másik mezőjére. Ha azon a mezőn vannak idegenek, 
akkor amint véget ér az ejtőernyősök elleni csata, végre 
kell hajtani az ejtőernyős ellenállás jelző elleni harcot.

Ha az ellenállás jelző egy olyan, idegenek által elfoglalt 
mezőn jelenik meg, amihez még nem húztunk fel helyszínt
(ha egy játékos csata fázisa alatt jelenik meg), akkor a 
helyszínt a jelző elleni harc előtt kell felhúzni.

FANTASZTIKUS KAPITÁNY



Ha ellenséges idegenek egy csata fázis alatt ugyanazon 
mezőn találják magukat, akkor meg kell küzdeniük egymás-
sal. Ez többé-kevésbé ugyanúgy működik, mint az emberi 
ellenállás elleni harc, csak a szembenálló felek idegenek.   
Egy fontos jellemző idegenek közti harc esetén, hogy az 
ilyen csata csak egyetlen harcból áll (minden szembenálló 
idegen egység egyszerre támad az ellenséges idegenekre).

Mindkét oldal összeadja egységeinek összesített erő
értékét és a szokott módon dob a harci kockával. A 
vesztes fél egyik idegene megsemmisül, majd mindkét fél 
eldöntheti, hogy tovább harcol vagy elmenekül (a szokott 
módon).   Ha mindkét fél a maradás mellett dönt, akkor egy 
új harc forduló kezdődik.

Miután a csata véget ér, az egyik fél megsemmisülésé-
vel vagy elmenekülésével, az ott maradó idegen fél lesz 
a győztes. Ha a helyszínen már van hódítás jelző, akkor 
a nyertes idegen fél lecseréli azt a saját hódítás jelzőjére.

Az idegeneket nem különböztetjük meg kemény
vagy puha jellemzőkkel kártya hatások vagy képességek 
szempontjából.
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IDEGENEK HARCA EGYMÁS ELLEN

Az a játékos, aki elsőként gyűjt össze 8 terror pontot
azonnal megnyeri a játékot. A Föld bolygó leigázásában  nincs 
díj a második helyezettnek (csak a Felügyelők kiábrándult-
sága jár neki).

A játék azonnal véget ér, amint egy játékosnak  8 vagy 
több terror pontja gyűlik össze. Az egyetlen eset, amikor 
ez nem jelent azonnali győzelmet akkor fordul elő, ha a 
győzelemhez szükséges utolsó terror pontot egy kártya 
használatával szerezte meg a játékos (pl. ‘A hullák felfalása’ 
esemény kártyával), ilyenkor a többi játékosnak még van
esélye megmásítani a győzelmet, annak bejelentése előtt.HÓDÍTÁSOK ELLOPÁSA

Ha egy játékosnak a saját csata fázisa alatt egy vagy 
több idegene van egy olyan helyszínen, ahol egy ellenfele 
hódítás jelzője van (és nincs ellenséges idegen jelen), 
akkor az a játékos egyszerűen lecserélheti a hódítás jelzőt 
a sajátjára, elcsaklizva a dicsőséget és a terror pontokat is 
saját magának. Ez a jelzőcsere csak a saját csata fázisod 
alatt kivitelezhető és csak akkor, ha nincs ellenséges
idegen jelen az adott helyszínen (idegen vagy ellenál-
ló). Továbbá az, hogy a csata fázis alatt lehetséges azt 
is jelenti, hogy ha az akció fázisod alatt csak keresztül 
mozogsz egy olyan helyszínen, ahol egy ellenfeled hódítás 
jelzője van, akkor NEM cserélheted le a jelzőt a sajátodra.

A JÁTÉK MEGNYERÉSE

Most már készen állsz az 
első kompetitív játékodra!

A KOOPERATÍV JÁTÉKMÓD

A kooperatív játékmód nagyjából ugyanúgy működik, 
mint a kompetitív játék, azonban ebben a játékmódban 
minden idegen faj együttműködve próbálja legyűrni 
a sokkal erősebb emberi ellenállást. Ebben a verzióban 
a játékosok egymást segítik és együttesen törekednek a 
játék által támasztott akadályok és kihívások legyőzésére
(ahelyett, hogy egymással versenyeznének).

A kooperatív játék a kompetitív játékmódnál fent leírt 
összes szabályt használja, az alábbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel.

VÁLTOZÁSOK AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

A játék összeállítása úgy zajlik, mint a kompetitív 
játékmódnál, néhány plusz lépéssel kiegészítve.

Nehézségi fokozat kiválasztása
A kooperatív játékmódot játszhatjuk standard vagy 

brutális nehézségi fokozaton.   A standard nehézségi fokozatnál 
az ellenállás fázis lap normál oldalát, míg a brutális fokozaton
a lap ‘brutális ellenállás fázis’ oldalát használjuk. Minden 
más szabály változatlan marad. Ajánljuk, hogy első pár 
játéknál a standard nehézségi fokozattal próbálkozzatok,
legalább is addig, míg a kooperatív játékmód szabályaival 
ismerkedtek.

Az ellenállás fázis lap lerakása
Rakjuk az ellenállás fázis lapot a játéktábla mellé úgy, 

hogy az összes játékos jól láthassa azt. A standard nehézségi 
fokozatnál az ellenállás fázis feliratú oldalt használjuk (nem 
pedig a ‘brutális ellenállás fázis’ oldalt). Továbbá fogjuk az 
emberi technológia jelzőt (amit néha ‘veszély jelző fánk-’



Az emberi technológia pakli összekeverése
Keverd össze a 6 emberi technológia kártyát, létre-

hozva az emberi technológia paklit és rakd le az ellenállás 
fázis lap mellé. Az emberi technológia kártyák technológiai 
áttöréseket jelképeznek, melyeket az emberek érhetnek el 
a játék során.

Ellenállás jelző halom létrehozása
Szedd össze az ellenállás jelzőket és rakd őket egy 

átlátszatlan bögrébe (használhatod a játék dobozának tete-
jét is erre a célra). Ez alkotja az ellenállás jelzők 
halmát.   Bármikor, ha egy ellenállás jelzőt kell a táblára 
raknunk, véletlenszerűen húzzuk ki az egyik jelzőt a    
bögréből és rakjuk le a táblára, a megadott helyre. Mikor 
egy ellenállás jelzőt legyőzünk, egyszerűen csak vissza-
kerül a halomba. Ha egy kártya egy adott ellenállás jelző
lerakását írja elő (mint pl. az USA hadsereg ejtőernyősei), 
akkor keressük ki a halomból a kért jelzőt.

Rakjuk le a kezdő ellenállás jelzőket
A játék elején az emberek már valamennyi ellenállást 

szembeállítottak a hódító idegenekkel. Rakj le 1 véletlen-
szerű ellenállás jelzőt, véletlenszerű mezőre, minden játékos 
tábla darabra, illetve 2 ellenállás jelzőt véletlenszerű 
mezőkre, a központi célpont tábla darabra.

Mivel minden játékos összedolgozik az emberi el-
lenállás legyőzése érdekében, magasabb terror pontszámot 
kell elérniük a bolygó meghódításához és a játék meg-
nyeréséhez. Ez a győzelemhez szükséges összesített terror 
pontszám a résztvevő játékosok számtól függ:
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ÖSSZESÍTETT TERROR PONTSZÁM

(A szükséges terror pontszám tulajdonképpen a 
játékosok száma, szorozva 8-cal).

Ez az összesített terror pontszám az összes játékos által 
gyűjtött pontok összeadott értéke. Amint a játékosok elérik 
a győzelemhez szükséges terror pontok számát, a játék az 
idegenek győzelmével véget ér.

1 játékos =   8 terror pont

2 játékos = 16 terror pont

3 játékos = 24 terror pont

4 játékos = 32 terror pont

DOBÁS AZ AKCIÓ PONTOKRA
Ahogy azt már fentebb említettük, a parancs jelzőket, 

melyekkel a játékosok az adott fordulóban felhasználható 
akciópontjaikat kiválasztják, nem használjuk a kooperatív 
játékban. Ehelyett, a parancs fázis során minden játékos 
dob a D6-tal, hogy kiderüljön, mennyi akciópontjuk lesz a 
forduló során (pont úgy, mintha a ‘D6’ parancs jelzőt válasz-
tották volna). Ha a játékos ‘1-et’ dob, akkor automatiku-
san kap egy idegen fenyegetés jelzőt és újra dobhat. A má-
sodik dobás eredményét már meg kell tartania (akkor is, ha 
az újra egy ‘1-es’ lett).

Ezeket az akciópontra dobásokat továbbra is a játék 
forduló parancs fázisa alatt kell elvégezni, és a legkisebb 
értéket elérő játékos (döntetlen esetén újabb dobással dön-
tünk) továbbra is első játékosként fogja a fordulót kezdeni.

INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA

Mivel minden játékos ugyanazt a csapatot erősíti, 
bármikor megmutathatják egymásnak a kézben tartott e-
semény lapjaikat, megbeszélhetik a stratégiát és kidol-
gozhatják közösen gonosz tervüket.

Rakj félre parancs jelzőket
Rakjuk félre azokat a parancs jelzőket, amiket a 

játékosok normál esetben használnának a fordulójuk során 
felhasználható akciópontok kiválasztására.   Ezeket nem 
fogjuk használni a kooperatív játék során.

nak hívunk, mert a kinézete és színe a veszélyre és a 
fánkra utal) és rakjuk le az ellenállás fázis lap technológiai 
jelzősáv ‘0’ mezőjére.

Az ellenállás esemény pakli létrehozása
A kooperatív játék esemény paklijának előkészítésekor

elsőként át kell válogatni a lapokat és ki kell venni az 
összes, a lap alján piros szövegdobozt tartalmazó kártyát
(az esemény pakli 70 kártyájából 30 kártyán van ilyen piros 
szövegdoboz). Ezeket a lapokat különválasztjuk és összeke-
verjük, így kialakítjuk az ellenállás esemény paklit. Rakjuk 
ezt az ellenállás esemény paklit a tábla és az ellenállás fázis 
lap mellé. Jó ötlet ezt a paklit külön kezelni a normál 
kártyapakliktól, hogy elkerüljük a keveredést.

A fennmaradó esemény kártyákat összekeverve kialakí-
tunk egy normál esemény paklit a játékosok számára (így
40 kártya marad meg a játékosok szokványos esemény 
paklijának összeállításához).



A kooperatív játékban az ellenállás jelzők a kompetitív
játékmódnál felsorolt összes szabályt használják, de néhány 
további megjegyzést kell a nagyobb változatosság és men-
nyiség miatt hozzájuk fűzni.

Az ellenállás képességei
Számos ellenállás jelzőn szerepel az adott jelző 

képességének leírása.   Ezek inkább a képesség leírásaként    
szerepelnek, nem pedig a képesség neveként (mint az el-
lenállás kártyákon), az új játékosok dolgának megkön-
nyítése végett. Némelyiken csak a képesség neve szerepel, 
mivel nincs rajtuk elég hely feltüntetni a teljes képesség 
leírást. Lentebb felsoroljuk az összes ellenállás képességet:

Ahogy azt fent az összeállítás változásainál már említet-
tük, a kooperatív játékban az esemény paklit szétosztjuk 
egy normál esemény paklira a játékosoknak, és egy ellenál-
lás esemény paklira az emberi ellenállásnak. Az ellenállás 
esemény pakli összes lapján van egy piros szövegdoboz a 
kártya alsó részén, amiben az ellenállás esemény játékszövege
van. Az ellenállás esemény paklinak is van ugyanolyan 
dobópaklija, mint a többi paklinak.

Mikor egy ellenállás eseményt húzunk, csak a piros 
szövegdoboz szövegét kell figyelembe venni (hagyd figyelmen 
kívül a kártya normál szövegét). A kártya címét, kulcsszavait
és a ‘játékban marad’ sávot mindig használjuk, függetlenül 
attól, hogy eseményről vagy egy ellenállás eseményről van 
szó. Az ellenállás eseményeket felhúzáskor mindig hangosan 
fel kell olvasni a többi játékosnak, a kártya címével kezdve
(tekinthetjük őket akár ‘azonnal kijátszandónak’ is).

Mikor húzzunk ellenállás eseményt?
A kooperatív játék során kétféle esetben húzunk ellenállás 

eseményt – az ellenállás fázis ‘húzz egy ellenállás esemény 
kártyát’ első lépéseként, és ha több hős jelenik meg az el-
lenállók segítségére egy harc során (lentebb részletezve).

Az emberi találékonyság
Ha bármikor kettő vagy több hőst húzunk fel egy harc 

során, akik az ellenállókat segítik, akkor egy ellenállás e-
seményt is azonnal fel kell húzni és végre kell hajtani (a 
normál forduló sorrenden kívül), mivel a hősök csoportja 
együttesen egy tervet dolgozott ki az idegenek visszaverésére.
Mivel ez az esemény két vagy több hős egy harcban való 
részvétele miatt következik be, ezért harconként egy alka-
lommal fordulhat elő.   Azonban, ugyanabban a csatában, 
de különböző harcok során akár többször is megtörténhet
(ha nagyon szerencsétlen vagy és több harc is akad, ahol 
több hőst húzol fel).

Például, egy csapat idegen megtámad egy 1-es ellenállás 
értékű kisvárost. Az ellenállás lapok felhúzásakor egy erdei
vadőrt húzunk (mivel ez egy hős, így újabb ellenállás lapot 
kell felhúzni), melyet egy katonai tudós követ (egy újabb 
hős). Ekkor azonnal egy ellenállás eseményt húzunk és  
végre is hajtjuk, mivel két vagy több hős vesz rész egyetlen 
harcban.

Folytatva a példát, eddig két hőst húztunk, de még nincs 
ellenállónk, tehát egy újabb ellenállás lapot kell felhúzni.
Ez alkalommal egy kisvárosi sheriffet húzunk (még egy hős,  
szerencsétlen fordulat ez az idegeneknek). Mivel az egy 
harcon belüli két vagy több hős miatti ellenállás eseményt 
már felhúztuk és végrehajtottuk, nem kell további ellenállás 
eseményt húznunk. Végül az USA hadsereg gyalogságát
húzzuk fel (egy ellenálló lap), így már összeadhatjuk az 
összesített erő értéket és dobhatunk a harci kockával.
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ELLENÁLLÁS ESEMÉNY PAKLI ELLENÁLLÁS JELZŐK

Roham – Az ellenállás döntetlen esetén is megnyeri 
a harcot.

Zárótűz – Az ellenállás egy speciális zárótűz 
támadást intéz a harc forduló elején és az 
ellenállás fázis 5. lépésénél. Dobj a D6-tal min-
den idegen után, aki az adott mezőn, ill. azzal 
szomszédos mezőn áll. 1-es vagy 2-es ered-
mény esetén, az adott idegen elpusztul.

Bátor – Az ellenállás +1 erőt kap minden, a hely- 
színen levő idegen után.

Ravasz – Az ellenállás egy extra harci kockával
dob és a dobott értékek közül a legmagasab-
bat használja.

Halálos – Az ellenállás elsöprő győzelmet arat 
 5-ös vagy 6-os dobás esetén (csak 6-os
helyett).

Mozgás – Ez az ellenállás jelző egy véletlenszerű 
mezőre mozog ugyanazon tábla darabon, az 
ellenállás fázis 4. lépése során. Ha a dobás 
ugyanazt a mezőt eredményezi, ahol áll, akkor 
nem fog mozogni.

Fantasztikus kapitány – A Fantasztikus kapitány
ellenállás jelző kissé másképpen működik, mint 
a kapitány ellenállás kártyája. Mikor a 
Fantasztikus kapitány jelzőt húzzuk egy térkép 
táblára, színre lép és azonnal egy-egy harc for-
dulót végez az adott térkép tábla összes mezője 
ellen. A harc fordulók sorrendje nem számít (de 
ha ebből vita lenne, akkor az éppen aktuális első 
játékos dönt a sorrendről). Miután az összes 
ilyen harc forduló véget ért, a Fantasztikus 
kapitány jelzőt visszarakjuk a jelző halomba. 



Jelzők lerakása
Az ellenállás jelzőket rendszerint a játék tábla egy bi-

zonyos részén, egy véletlenszerű mezőre szoktuk lerakni.  A 
legjellemzőbb helyzet, amely során az ellenállás jelzők a 
játékba kerülnek, az az ellenállás fázisban áll elő, mikor az 
emberi technológia sáv jelzője egy piros körhöz ér a sávon
(részletesebben lásd lentebb).

Ha már van ellenállás jelző azon a dobott mezőn, 
mikor egy ellenállás jelzőt lerakunk a táblára, akkor a már 
meglevő ellenállás jelzőket először a tábla darab középső 
mezeje felé kell eltolnunk, majd le kell rakni az új jelzőt a 
dobással kijelölt mezőre.   Mindazonáltal, egy adott mezőn, 
egyidőben 3 ellenállás jelzőnél több nem lehet. Ha a meglévő 
jelzők eltolása miatt a tábla középső mezején a jelzők szá-
ma meghaladná ezt a limitet, akkor nem lehet oda többet áttolni
(a jelzők egyszerűen csak a jelenlegi helyükön maradnak).

Ha már van 3 ellenállás jelző a középső mezőn, illetve 
a dobással kijelölt mezőn is, akkor az ezen a számon felüli 
ellenállás jelzőket nem szabad a táblára lerakni.   Ehelyett 
mozgassuk az emberi technológia sáv jelzőjét egy lépéssel 
előrébb minden olyan jelző után, amit a fenti szabály miatt 
nem tudtunk a táblára rakni.

Ellenállás jelzők a leszállási zónádban
Esetenként egy játékos landolási zónáján lehet egy vagy 

több ellenállás jelző. Ez azt jelenti, hogy mikor erősítéseket
küldenek a felszínre, az új idegenek csapdába esnek a lan-
dolási zónában, és abban az akció fázisban nem mozoghat-
nak el onnan. A csata fázis során egy csatát kell vívniuk a 
landolási zónájukban, ugyanúgy mintha egy másik zónáért 
küzdenének.
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1. példa – Egy új ellenállás jelző lerakásakor a 
véletlenszerűen választott mező száma a 4-es. Mivel a 4-es 
mezőn már van ellenállás jelző, az ott levő jelzőt a középső 
mezőre toljuk és lerakjuk az új jelzőt a 4-es mezőre.

2. példa – Ha már volna 3 ellenállás jelző a középső 
mezőn, akkor a 4-es mezőn már ott lévő jelzőt nem toljuk el
és az új jelzőt egyszerűen csak lerakjuk a 4-es mezőre.

AZ ELLENÁLLÁS FÁZIS
A kooperatív játék során, minden játék forduló 

végén egy új fázis következik, amint minden játékos befe-
jezte az aktuális fordulóját – ez az ellenállás fázis. Ez a 
fázis ad lehetőséget az embereknek, hogy védekezzenek az 
idegenek ellen, és ezt az ellenállás fázis lapon leírt lépések 
elvégzésével hajtjuk végre.

Az ellenállás fázis lépései
6 lépés van felsorolva az ellenállás fázis lapon, melyeket

a megadott sorrend szerint elvégezve kell teljesítenünk
minden ellenállás fázist.

1) Egy ellenállás esemény felhúzása –
Húzz egy ellenállás esemény kártyát és végezd el a 

laphoz kötődő szükséges lépéseket.

2) Felszabadított helyszínek ellenőrzése –
Ezen lépés során, bármely helyszín, amin 

van hódítás jelző és egy vagy több ellenállás jelző, 
viszont idegen nincs ott, azonnal felszabadul; azaz le kell
vennünk róla a hódítás jelzőt. A következő alkalommal, 
mikor az idegenek visszatérnek ide, meg kell küzdeniük 
az esetleg itt levő ellenállás jelzőkkel, valamint a 
helyszín ellenállás értékéből adódó erőkkel is, hogy 
ismét meghódíthassák ezt a helyszínt.

3) Az emberi technológia sáv előremozgatása –
Mozgasd a technológia jelzőt egy lépéssel előre. Ha 

a jelző a sávon egy piros körhöz ér, akkor rakj egy el-
lenállás jelzőt minden tábla darabra, egy-egy véletlen-
szerű mezőre.

4) Az ellenállók mozognak (ha van ilyen) –
Bármely, mozgás képességgel rendelkező ellenállás 

jelző egy véletlenszerű mezőre mozog, ugyanazon tábla 
darabon.

5) Az ellenállás zárótűze (ha van ilyen) –
Bármely, zárótűz képességgel rendelkező ellenállás 

jelző tüzel az összes, vele szomszédos idegenre.
Ez a zárótűz támadás úgy működik, mint a normál 

zárótűz képesség, de harci tevékenységen kívül tud lőni, 
lehetővé téve az ellenállóknak, hogy szétlőjék a túl közel 
került idegeneket.

6) Kockadobás a technológiai áttörésre –
Dobjunk annyi kockával, mint amennyi az emberi 

technológia sáv jelenlegi szakasza. Ha legalább egy 6-
os dobtunk, akkor húznunk kell egy emberi technológia 
lapot.

Mindig csak egy lapot kell ilyenkor felhúzni, 
függetlenül a dobott 6-os kockák számától.
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Az emberi technológia sáv
Az emberi technológia sáv egy számsorozat a lap 

alján, ahol nyilvántartjuk az emberi technológiák előreha-
ladását a játék során. Van egy fánk alakú jelző, mely jelzi a 
sávon a technológia jelenlegi állását. A sáv szét van osztva 
több szakaszra, melyeket számozott háromszögek jeleznek
a sáv alatt. A sáv végén látható az emberek végső célja a 
szuperágyú, egy fegyver, mely elég erős ahhoz, hogy teljes 
idegen hajóhadat kisöpörje a bolygó körüli pályáról, meg-
mentve ezzel a Földet az idegen hódítástól.

A játék folyamán a jelző a sávon mozog, ezáltal ellenál-
lás jelzők lerakását kiváltva (minden olyan alkalommal, ha 
egy piros körre lépünk vagy áthaladunk felette, ahogy azt a 
3. lépésnél már leírtuk), egyre nagyobb lehetőséget adva az 
embereknek a technológiai áttörés elérésére (alkalmanként 
kockadobással húzhatunk fel új emberi technológia lapokat, 
ahogy azt a 6. lépésnél leírtuk), majd végül a szuperágyú 
kifejlesztéséig jutunk, ha a jelző eléri a sávon a 10-es 
mezőt.

A sáv jelzője minden ellenállás fázis során egyet lép 
előre (a 3. lépés során), de néhány kártya hatása is előrébb 
mozgathatja.

Ha az emberi technológia sáv jelzője bármikor eléri a 
sávon a 10-es mezőt, akkor az emberek sikeresen felfedezték 
és megalkották a szuperágyút és az idegenek azonnal 
elvesztik a játékot.

Azonban, ha az idegen játékosok elérik az összesített 
terror pontszámukat (a játékosok számától függően), mielőtt ez 
bekövetkezne, akkor azonnal nyernek és a játék az idegen 
hódítók győzelmével ér véget. Gratulálunk az újabb bolygó 
leigázásához!

Az emberi technológia lapok erős emberi technológiákat 
jelképeznek, melyeket kifejleszthet az ellenállás.   Mikor fel-
húzunk egy emberi technológia lapot, rakjuk képpel felfelé 
az ellenállás fázis lap mellé úgy, hogy minden játékos jól 
láthassa. Az emberi technológia lapok erős bónuszokat je-
lentenek az ellenállásnak és a játékban maradva az ellenál-
lás egészére végig hatással vannak.

Fontos kiemelni, hogy az emberi technológia lapok NEM 
események. Azonban, bármely kártyával vagy képességgel, 
ami megszüntethet egy eseményt, megpróbálhatunk egy 
emberi technológia lapot is megszüntetni. Mikor ezt 
megkíséreljük, dobnunk kell a D6-tal. 4-es, 5-ös vagy 6-os 
dobása esetén az emberi technológia lapot sikeresen megszün-
tettük. 1-es, 2-es vagy 3-as esetén sikertelenek voltunk.

AZ EMBERI TECHNOLÓGIA LAPOK

Az egyszemélyes játékot ugyanúgy játszuk, mint a ko-
operatív játékot. Eldönthetjük, hogy egy vagy több idegen 
csoportot akarunk irányítani (mindhez külön kézben tartott 
lapok és 4-4 csészealj jár). Szintén kiválaszthatjuk, hogy 
csak egy vagy többféle idegen faj vesz részt a hódításban. 
Ha több csoportot irányítunk, akkor különálló játékosonként
kell őket kezelni az akciópontjaik és a kézben tartott lapok 
szempontjából.

A játék tábla összeállítása
Több idegen csoport használata esetén a táblát úgy kell 

összeállítani, ahogy azt velük azonos számú játékos esetén 
tennénk. Egyetlen idegen csoport esetén az egyjátékos 
tábla darabot és a célpont tábla darabot kell használni.

GYŐZELEM ÉS VERESÉG

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK

A csapatjáték során két játékos csapatként összedol-
gozik egy közös cél elérése érdekében, egy másik kétfős 
csapattal versenyezve és ellenük küzdve. Ez egy kis 
kooperatív színezetet ad a kompetitív játékmódnak.   A
csapatjáték az összes, a kompetitív játékmódhoz tartozó
szabályt felhasználja, kivéve azt, hogy minden csapat 16 
terror pont eléréséért küzd. Nem számít, hogy egy csa-
paton belül milyen eloszlásban sikerül a terror pontokat 
megszerezni, a csapat egy egészként nyer vagy veszít.

A csapattagok megmutathatják egymásnak a kézben tar-
tott lapjaikat és megbeszélhetik a stratégiájukat, de a nor-
mál játék forduló lépéseit végig kell vinni (az első játékos 
meghatározása a parancs fázisban, majd az egyes játékosok
fordulóinak lejátszása sorrendben).

Egy idegen faj
Opcionális szabályként a csapatjáték során lehetővé 

tehetjük egy csapat két résztvevőjének, hogy ugyanazt az 
idegen fajt irányítsák, mint a társuk. A két játékosnak 
továbbra is saját csészealjai, leszállási zónája, kézben 
tartott esemény lapjai lesznek, de ugyanazt az idegen fajt 
irányítják, ugyanolyan alap erő-, intelligencia értékekkel és 
speciális képességekkel.   Ennek az opciónak a használatáról 
még az idegen fajok kiválasztása előtt kell dönteni és 
mindkét csapatnak ki kell választania az irányított fajt.

A CSAPATJÁTÉK

A nehézségi fokozat emelése
Könnyen emelhetjük a játék nehézségi fokozatát úgy, 

hogy a győzelemhez szükségessé tesszük az idegeneknek a 
célpont helyszín meghódítását vagy lerombolását.   Egy 
másik módszer az extra ellenállás jelzők lerakása az 
összeállítás 2. lépésnél (2 ellenállás jelző játékos térkép 
darabonként és 3 ellenállás jelző a célpont térkép táblán, 
mely azt jelképezi, hogy az emberek alaposan felkészültek 
az idegenek támadására).
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Történelmi emlékmű célpont helyszín
A főváros célpont helyszín lap másik oldalán található 

a történelmi emlékmű. Ez egy alternatív célpont helyszín, 
melyet a főváros célpont helyszín helyett használhatunk, 
ezzel további változatosságot hozhatunk a játékba.

Idegen fajok – Húzz kettőt, válassz egyet
Ha előzőleg minden játékos beleegyezett, akkor 

minden játékos véletlenszerűen húz két idegen faj lapot és 
kiválasztja közülük, hogy melyikkel akar játszani. A nem 
használt idegen faj lapot vissza kell tenni a pakliba. Min-
den játékos húz két lapot és azelőtt választ közülük, hogy a 
többiek visszatennék a saját plusz lapjukat.

Kooperatív játék - parancs jelzők
Ahelyett, hogy mindig a D6-tal dobnának az ak-

ciópontok meghatározására a kooperatív játékban, a játékosok 
a parancs jelzőket használják épp úgy, mint a kompetitív 
játékban. A parancs jelzők kiiktatása a standard kooperatív 
játékból elsősorban a játék felgyorsítása miatt történt
(különösen az új játékosok miatt), illetve azért, hogy egy 
kicsit nehezebbé tegyük az idegenek dolgát.

Kooperatív játék – A technológiai
helyszínek áttörésre dobást adnak

A táblán levő összes, még nem meghódított technológiai 
helyszín után, az ellenállás egy extra kockadobást végez 
a technológiai áttörésre, az ellenállás fázis 6. lépésénél.

Kompetitív játék – Aktív ellenállás
Ez egy jelentős változtatás és sokkal komplexebbé és 

nehezebben megnyerhetővé teszi a játékot (valójában ezáltal 
akár az összes játékos elvesztheti a játékot). Ezáltal sokkal 
izgalmasabbá válhat a játék. Ezt az opciót csak veterán 
játékosoknak ajánljuk, mivel az új játékosok valószínűleg 
túlontúl bonyolultnak és nehéznek találnák.

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK
Az alábbi opcionális szabályokat alkalmazhatjuk a játék során. A lentiek közül bármely opciót csak akkor használ-

hatunk, ha azzal MINDEN játékos egyetért, még a játék megkezdése előtt egyeztetve.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS SZABÁLYMAGYARÁZATOK
K - Mi történik, ha ellenállás jelzők vannak a leszállási 

zónámban és az akció fázisom alatt erősítéseket hívok?
V – A szokott módon az idegen mozgása ott véget ér, 

ahol egy ellenséggel azonos mezőre lép. Majd a csata 
fázis során a szokott módon el kell végezni ezt a csatát. 

K - Fantasztikus kapitány kulcsszava a ‘szuperhős’; 
ez azt jelenti, hogy hősnek számít?

V – Nem.  A szuperhős más, mint a hős. Vedd észre, 
hogy az ereje egy egész szám, nem pedig egy módosító.

K - Mikor a Menthalarok elme kontroll alá vonják 
az ellenállókat, hogy segítsenek nekik a történelmi emlék-
műnél, az elmekontroll alatt levő ellenállók a helyszín

szövege miatt kapnak ‘+1-et az összes erejükhöz’?
V – Nem.  Az elme kontroll alatt álló ellenállóknak 

nincs összesített erő értéke, ehelyett a Menthalar összesített 
erő értéket növelik.

K - Ha egy játékos 1-est dob a D6 parancs jelzőre (így 
újradobást ér el) és az újradobás ismét 1-es lesz, akkor 2 
bónusz idegen fenyegetés jelzőt kap?

V – Nem. Csak 1 bónusz idegen fenyegetés jelzőt kap.

K - Az ejtőernyősök révén kapott extra jelző ugyana-
zon mezőre kerül, mint az ejtőernyős ellenállás kártya?

V – Nem. Egy másik mezőre kell kerülnie.

A kompetitív játékban az aktív ellenállás használatához,
egyszerűen csak adjuk hozzá a kooperatív játék lépéseit a
játék összeállításakor:

-Rakjuk az ellenállás fázis lapot a játék tábla egyik 
oldala mellé, hogy az összes játékos láthassa, és 
rakjuk az emberi technológiai sáv 0 mezőjére a 
jelzőt.

-Keverjük meg az emberi technológiai lap paklit és 
rakjuk az ellenállás fázis lap mellé.

-Rakjuk az összes ellenállás jelzőt egy átlátszatlan 
bögrébe (vagy a doboztetőbe), így kialakítva az 
ellenállás jelző halmot.

-NE osszuk ketté az esemény paklit egy ellenállás 
esemény paklira. Az aktív ellenállás használatakor
az ellenállás események felhúzása egy kicsit 
máshogy működik (lentebb részletezve).

-Rakjunk 1 ellenállás jelzőt minden játékos tábla 
darabon egy véletlenszerű mezőre, és 2 ellenállás 
jelzőt a célpont tábla darab véletlenszerű mezejére.

-Minden játék forduló végén egy ellenállás fázis 
következik úgy, ahogy azt a kooperatív játék-    
szabályoknál leírtuk.

Ha bármikor egy ellenállás eseményt kell felhúzni (az 
ellenállás fázis alatt, vagy ha több hőst húzunk fel egyazon 
harc során – lásd a kooperatív játékszabályoknál leírtakat), 
addig húzzunk fel kártyákat az esemény pakliból, míg egy 
ellenállás eseményt nem húzunk (piros szövegdobozzal a 
kártya alsó részén).   Ezt az ellenállás esemény kell 
felhasználnunk. Az összes többi felfedett lapot egyszerűen 
csak rakjuk a dobópakliba.

Ahogy azt fentebb leírtuk, a kompetitív játéban az ak-
tív ellenállással előfordulhat, hogy az összes játékos veszít, 
ha az emberi technológia sáv jelzője bármikor eléri a 10-es 
mezőt a jelzősávon és az ellenállók létrehozzák szuper-
ágyút.
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A KÉSZÍTŐK

Az Orzax faj - A technológia vitathatatlan mesterei, 
az Orzax faj laboratóriumokba húzódva masszív 
robothadseregek és más technológiai szörnyszülöt-
tek megalkotásával terrorizálják ellenfeleiket. Az 
évszázadok során fizikailag törékennyé és ván-
nyadttá váltak, közben az agyuk egyre csak nőtt, 
lábaik pedig elsatnyultak. Jelenleg teljes mértékben 
a technológiájukra hagyatkoznak, az Orzax faj saját 
magától még megmozdulni sem tud, robot-pincérek 
és techno-székek segítsége nélkül.

AZ IDEGEN FAJOK LEÍRÁSAI

A Vento csillag császárság - Egy letűnt császárság 
maradványa, a Ventok egykoron a Galaxis legfőbb 
hatalma voltak, más idegen lények légiói szolgáltak 
irányításuk alatt. Csillag császárságukat kegyetlen ka-
tonai stílusban, vasmarokkal irányították. Aranyko-
ruk végeztével most már meg kell hajolniuk a Felü-
gyelők akaratának, akárcsak a többi fajnak. A Ven-
to felsőbb rétegek még mindig büszkén és arrogán-
san viselkednek. Azonban mivel már nincs emögött 
igazi hatalom, a galaxis többi faja nincs igazán 
lenyűgözve tőlük.

A Velencei Matriarkátus - Az űramazonok birodal-
ma, a Velecei faj számos szektára oszlik, minden csoport 
élén egy nagy hatalmú királynővel. Kegyetlen hódítók, 
akik a manipulációt és a csábítást éppoly hatékonyan al-
kalmazzák, mint a fegyvereket és a taktikát. A Velenceiek
hosszú múltra visszatekintő viszályban állnak az Orzax
fajjal, mivel a nagyszámú robot hadsereg immúnis a 
csábító harcmodorra. A Velenceik kalózok is, akiket úgy 
ismernek galaxis szerte, hogy szívesen eljátszanak ál-
dozataikkal… mielőtt megsemmisítenék őket.

A Fome mágus céh - Az ismert univerzum legerősebb 
mágusai, a Fome mágus céh tagjai a nekromanta 
tudományok specialistái; halottak légióit támasztják fel 
hadseregként. Csendben és baljóslatúan lebegnek a le-
vegőben, mintha csak masszív fejükre lenne felfüggesztve 
a testük; futurisztikus ezüst köpenyük úszik alattuk. A
Fome céh keserű rivalizálásban áll a baljós Menthalarokkal, 
mely már eónok óta tart. Senki nem tudja miért, de sokan 
úgy hiszik, hogy a galaxis leggonoszabb fajának címéért 
folyik a küzdelmük.

A Vyboriai döntőbírók - Vonagló csápok és tömény 
gyűlölet elegyei, a Vyboriai döntőbírók óriási lények, akik 
élnek-halnak a pusztításért. Bár nincs szembefordítható 
hüvelykujjuk (igazából kezük sem), a Vyboriaiak mesterien 
használják masszív csápjaikat finom mozdulatokra. Per-
sze legtöbbször csak arra használják őket, hogy szétver-
jenek dolgokat. Ugyanis ez a hobbijuk.
     

Az Atlorak halemberei - Mindenféle harcmodorban 
kiválóak, az Atlorak halembereit petekoruktól kezdve 
kemény harcosoknak nevelik. Mivel tüdejük és kopoltyújuk 
is van, a tengeren és azon kívül is megélnek, bár 
legtöbbször vízzel töltött sisakokat viselnek a csatamezőn, 
mivel így nedvesen tarthatják a bőrüket. Elektromos 
háromágú szigonyaikkal, kiváló katonai kiképzésükkel
és a halálos Szárazföldi Tintahallal az irányításuk alatt, 
az Atlorak halembereinek haderejével jobb számolnia 
mindenkinek.

A Trunok - Három és fél méter magasak, dagadó 
izmokkal és gonosz, éles fogakkal teli pofájukkal a Trunok
az igazi harcos faj. Egyszerű és barbár civilizációjuk az 
erőt és a harcban tanúsított bátorságot értékeli, mindenek 
felett. A nehéz lőfegyvereket részesítik előnyben az 
elegáns lézerek helyett, melyeket a legtöbb faj használ. 
A Trunok csak akkor építenek energia fegyvereket, ha
az találat esetén kifejezetten hátborzongató eredménnyel 
jár a célpont számára. Említettük már, hogy imádnak 
alacsonyabb rendű élőlényeket rabszolgasorba taszítani?

A Menthalarok - Apró rákszerű telepaták, a Menthalarok
a pszichikai erők mesterei. Hatalmas agyukkal és baljós 
bajuszukkal könnyedén uralmuk alá hajtják ellenfeleik 
tudatát, egymás ellen fordítva őket vagy egyszerűen 
csak szétrobbantják a fejüket egy erőteljes elmecsapás-
sal. Törékeny és apró fajként a Menthalarokról gyakran
gondolják, hogy túlkompenzálnak kis méretük miatt és 
ezért kínozzák és pusztítják élvezettel a többi fajt. Csak 
szemtől szembe nem meri megmondja ezt nekik senki...

A Rantillion bogáremberek - A Rantillion bogárem-
berek rovarkatonák rajzó serege. Megkeményedett kül-
ső burkokkal, fenyegető összetett szemeikkel és borot-
vaéles karmaikkal, a bogáremberek szinte az összes 
páncélozott ellenfelükkel könnyedén elbánnak. A csa-
tamezőn a Rantillion sámánok édes feromonjai által 
irányítva az egyszerű bogárember harcosok csak egy 
kicsivel többek akarat nélküli drónoknál, amik a 
kolónia dicsőségére minden ellenfélen átgázolnak.  

Setaris sárkányszárnyak - A Setaris sárkányszárnyak  
hüllőszerű madáremberek, melyek halálos hullámokban 
csapnak le az égből. Bár imádnak a csatatéren elesett 
hullákból lakmározni, a Setaris sárkányszárnyak igazából
eléggé intelligensek és a high-tech lézerek mellett szu-
per testpáncélokat is használnak. Különös szokásuk hát-
borzongató rikoltozással harcba szállni …  a megszokás 
hatalma.
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AZ IDEGEN FAJOK KÉPESSÉGEI
Az Orzax faj
A technológia mesterei: Ha bármikor húznod kell egy űrcucc kártyát, megnézheted a pakli felső két 
kártyáját, és kiválaszthatod közülük, amit meg akarsz tartani (a másik lapot dobd el).
A játékot 1 űrcucc kártyával kezded.
1 idegen fenyegetés: Fáradhatatlan robot hadseregek: 1 idegen fenyegetés jelzőért újra dobhatod az 
utolsó harci kockadobásod.

Az Atlorak halemberei
Harci bátorság: Idegeneid döntetlen esetén is megnyerik a harcokat. Ha mindkét fél győztes kellenne, 
hogy legyen döntetelen esetén, akkor ezt döntetlenként kell értékelni.
Tengerlakók: Ha vizes tulajdonságú helyszínen állnak, akkor az Atlorak halemberei +1 erőt kapnak.
2 idegen fenyegetés: Eresszétek el a szárazföldi tintahalat!: 2 idegen fenyegetés jelzőért szabadjára 
ereszted a szárazföldi tintahalat, ezzel egy extra D6-ot kapsz az összesített erő értékedhez, egy harc forduló 
erejéig. Ha ez a dobás 6-os lesz, akkor ez is elsöprő győzelemnek számít.

Vento csillag császárság
Intergalaktikus hálózat: A fordulód elején és a végén is elvégezhetsz egy-egy kártya húzási fázist.
1 idegen fenyegetés: Energia pajzsok: 1 idegen fenyegetés jelzőért bármikor meggátolhatod egy idegened 
megsemmisülését.

A Trun faj
Elképesztő keménység: Ha egy Trun bármikor elpusztulna, dobj egy D6-tal. 5 vagy annál nagyobb érték 
dobása esetén, csak egy karcolást szenved (és a Trun nem hal meg).
1 idegen fenyegetés: Harcos faj: Bármikor felhasználhatsz 1 idegen fenyegetés jelzőt, hogy +1-et       
hozzáadj az ‘elképesztő keménység’ dobásodhoz, vagy egy harci kockadobásodhoz (ezáltal elérhetsz 
elsöprő győzemet is).

A Velencei Matriarkátus
Femme fatale: A Velencei Matriarkátus idegen lényei +1 erőt kapnak, ha bármely hős ellen harcolnak.
1 idegen fenyegetés: Manipuláció: 1 idegen fenyegetés jelzőért bármelyik eseményt megszüntetheted, ha 
4-et vagy többet dobsz a D6-tal (eseményenként egyszer próbálkozhatsz). A manipuláció nincs hatással az 
emberi technológiákra.
2 idegen fenyegetés: Csábító pillantás: 2 idegen fenyegetés jelzőért elcseréheted az általad dobott harci 
kocka eredményt az ellenfeled által dobottra (kivéve, ha az Orzax fajjal vagy Fantasztikus kapitánnyal 
harcolsz).

A Menthalar faj
Baljóslatú: A szokottnál eggyel kevesebb akció pontot kell fizetned bármely esemény kártya fel-
használásáért, ha annak akció pont költsége van (legalább 1-et fizetned kell). Továbbá, fordulójuk során 
a Menthalarok a szokottnál eggyel kevesebb akció pontért vásárolhatnak idegen fenyegetés jelzőt.
2 idegen fenyegetés: 2 idegen fenyegetés jelzőért elme kontroll alá vonhatsz embereket, akik segíteni 
fognak neked. Húzd fel a legfelső ellenállás kártyát és egy harc forduló erejéig add hozzá ezt is az 
összesített erő értékedhez (ha hőst húzol, akkor a szokott módon húzz utána ellenállót is).
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A Rantilion bogáremberek
Pengeéles karmok: A Rantilion bogáremberek +1 erőt kapnak bármely kemény ellenálló elleni 
harcnál.
1 idegen fenyegetés: Földalatti járatok: 1 idegen fenyegetés jelzőért a fordulód során bármikor (egy 
harc alatt is) átmozgathatod bármennyi idegened egy mezőről egy másik olyan mezőre, ahol már áll 
legalább egy idegened.

Vyboriai döntőbírók
Könyörtelen végrehajtás: Használhatod bármelyik romos mezőt leszállási zónaként, ha nincs ott 
más idegen jelen.
A pusztításért élni: Ha egy Vyboriai döntőbíró bármikor egy romos helyszínen tartózkodik (harc 
kivételével), akkor lerakhat oda egy hódítás jelzőt. A Vyboriai döntőbírók +1 terror pontot kapnak 
minden romos helyszín után, amin rajta van a hódítás jelzőjük.
1 idegen fenyegetés: Felperzselt föld: 1 idegen fenyegetés jelzőért lerombolhatsz egy olyan 
helyszínt, aminek lakosság értéke 1 vagy kevesebb, ha van ott jelen egy Vyboriai döntőbíró. Az 
ottani esetleges aktív harcokat továbbra is végre kell hajtani.

Setaris sárkányszárnyak
Repülés: Mozgáskor a Setaris sárkányszárnyak minden elköltött mozgás pont után 2 mezőt 
mozoghatnak, átugorva azon mezőket, amikre még nem landoltak. (A turbó feltöltésű csészealjakkal 
együtt használva akár 3 mezőnyit is mozoghatnak, minden elköltött akció pontért cserébe).
1 idegen fenyegetés: Fentről jövő csapás: 1 idegen fenyegetés jelzőért eldobhatod és újat húzhatsz 
az ellenállás lap helyett, amit a Setaris sárkányszárnyak elleni küzdelemhez kellett húznod. Légi 
képességű ellenálló esetén ezt nem teheted meg.
1 idegen fenyegetés: Géppuskatűz: 1 idegen fenyegetés jelzőért +2-őt hozzáadhatsz az összesített 
erő értékedhez, ha egy ellenállás jelző, vagy egy légi képességű ellenálló ellen küzdesz.

A Fome mágus céh
A mágia mesterei: Minden fordulód elején dobj a D6-tal. 4-es, 5-ös vagy 6-os dobása esetén kapsz 
egy idegen fenyegetés jelzőt.
1 idegen fenyegetés: Halottidézés: 1 idegen fenyegetés jelzőért kiválaszthatod bármelyik puha 
ellenállás lapot a dobottak közül és egy harc erejéig hozzáadhatod az erejét az összesített erő 
értékedhez.
3 idegen fenyegetés: Lánc-robbanás: 3 idegen fenyegetés jelzőért automatikusan elsöprő győzel-
met arathatsz egy harc során.
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HELYSZÍN LAPOK UTASÍTÁSAI

Az alábbiakban az utasításokkal rendelkező helyszín kártyák felsorolását találod:

Capitol City/Historic monument (Főváros/Történelmi emlékmű):
Főváros:        Az ellenállás +2-őt kap az összesített erő értékéhez.
Történelmi emlékmű: Az ellenállás itt egy extra harci kockával dob és a magasabb dobott értéket 

       használhatja.

Hydro electric dam (vízerőmű):
Ha lerombolták, akkor dobj a D6-tal minden szomszédos helyszínre, 3 vagy annál nagyobb 
eredmény esetén az adott helyszín is elpusztul.

Radio Station (rádió állomás):
Minden szomszédos, 1-nél nagyobb lakosság értékű helyszín +1 lakosság értéket kap mindaddig, 
míg a rádió állomáson hódítás jelző van.

Train station (vonat állomás):
Minden szomszédos helyszín, ami legalább 1 ellenállás értékkel rendelkezik, +1 ellenállás 
értéket kap.

Military testing ground (katonai gyakorló terep):
Bármely idegen, akinek a fordulója ezen a helyszínen ér véget megsemmisül, ha egy ilyen célból 
elvégzett D6-os dobás eredménye 1 lesz.

College town (egyetemi város):
Az ellenállás itt -1-et kap az összesített erő értékéhez.

Fair grounds (vidámpark):
Az ellenállás itteni összesített erő értékét növeld meg a D6-tal dobott eredménnyel.

National monument (nemzeti emlékmű):
Az ellenállás az itteni összesített erő értékéhez +1-et kap.

Electric power plant (elektromos erőmű):
Bármely idegen, aki erre a helyszínre belép megsemmisül, ha a D6-tal dobás eredménye 1 vagy 2.
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Aktiválás – Fordulónként egyszer használható. Fordítsd a 
kártyát képpel lefelé, hogy jelezd ha már használtad.

Készenlétbe helyezés – Fordíts egy aktivált kártyát képpel felfelé, 
így jelezheted, hogy újra használatra kész.

Alap erő – Az alap erő érték, mely egy idegen vagy egy ellenállás 
kártya jellemzője.

Csata – A harcok összesége, mely egy helyszínen zajlik, egy for-
duló alatt.

Harc – Egy küzdelem, mely egy helyszínen az idegenek és egy 
ellenálló között zajlik. Egy csata részegysége.

Harc forduló – Egy fordulónyi összesített erő érték összehasonlítása
az idegenek és egy ellenálló között, mely egy helyszínen zajlik. Egy 
harc részegysége.

Elsöprő győzelem – Automatikus győzelem egy harc 
fordulóban, az összesített erő értékektől függetlenül. A harci 
kocka egy 6-os dobásával érhetjük el.

Mező – A tábla egy téglalap alakú része, mely lehet üres, illetve 
lehet rajta egy helyszín kártya.

Üres mező – Olyan mező, amin nincs helyszín kártya.

Helyszín – Egy kártya, melyet egy táblán levő mezőre rakunk.

Célpont helyszín – Egy speciális fajta helyszín kártya, melyet a 
központi célpont tábla darab logóval ellátott mezejére rakunk.

A játéktábla – Az egész játéktáblára utaló kifejezés.

Tábla darab – A tábla egy része, mely tartalmazza a 
logóval ellátott mezőt, valamint 6 további mezőt, körülötte elren-
dezve.

Játékos tábla darab – Egy tábla darab, mely egy játékos leszállási 
zónáját tartalmazza és nincs rajta célpont helyszín.

Célpont helyszín tábla – A középső tábla darab, mely tartalmaz 
egy célpont mezőt.

Leszállási zóna – Az a mező, ahová egy játékos idegenei 
leszállnak (rendszerint a logóval ellátott mező, a játékos tábla 
darabján).

Véletlenszerű mező – Ha egy tábla darabon egy véletlenszerű 
mezőt kell választani, dobj egy kockával és a középső, logóval el-
látott rész körüli számok szerint határozd meg a mezőt.

Ellenálló – Egy olyan ellenállás kártya, melyen egy egész szám 
szerepel erő értékként (nem egy módosító ‘+’ szám).

Hős – Egy ellenállás kártya típus, mely tulajdonképpen egy 
módosító. Egy további ellenállás kártyát kell utána felhúzni.

Azonnal – Nem lehet más kártyával vagy képességgel megszakí-
tani a szóban forgó dolog azonnali hatását.

SZÓJEGYZÉK
Roham – Az ellenállás döntetlen esetén is megnyeri a har-

cot.
Zárótűz – Az ellenállás egy speciális zárótűz támadást 

intéz a harc forduló elején és az ellenállás fázis 5. 
lépésénél. Dobj a D6-tal minden idegen után, aki az 
adott mezőn, ill. azzal szomszédos mezőn áll. 1-es
vagy 2-es eredmény esetén, az adott idegen elpusztul.

Bátor – Az ellenállás +1 erőt kap minden, a helyszí-
nen levő idegen után.

Ravasz – Az ellenállás egy extra harci kockával dob és 
a dobott értékek közül a legmagasabbat használja.

Halálos – Az ellenállás elsöprő győzelmet arat 
 5-ös vagy 6-os dobás esetén (csak 6-os helyett).

Mozgás – Ez az ellenállás jelző egy véletlenszerű mezőre 
mozog ugyanazon tábla darabon, az ellenállás fázis 4. 
lépése során. Ha a dobás ugyanazt a mezőt ered-
ményezi, ahol áll, akkor nem fog mozogni.

Fantasztikus kapitány – A Fantasztikus kapitány
ellenállás jelző kissé másképpen működik, mint a kapitány 
ellenállás kártyája. Mikor a Fantasztikus kapitány jelzőt 
felhúzzuk egy térkép táblára, színre lép és azonnal egy-egy 
harc fordulót végez az adott térkép tábla összes mezője 
ellen. A harc fordulók sorrendje nem számít (de ha ebből 
vita lenne, akkor az éppen aktuális első játékos dönt a sor-
rendről). Miután az összes ilyen harc forduló véget ért, a 
Fantasztikus kapitány jelzőt visszarakjuk a jelző halomba.

AZ ELLENÁLLÁS KÉPESSÉGEI
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