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A CosmiC Dominion kiegészítő 30 új idegen fajt, számos
új jelzőt és jelölőt tartalmaz, valamint egy új 32 kártyából
álló jutalompaklit, amelyik használható akár a CosmiC

inCursion jutalompaklijával együtt is, akár anélkül.

A CosmiC Dominion kiegészítő minden egyes
kártyája egy szimbólummal van jelölve. Ez
lehetővé teszi, hogy bármikor meg lehessen
különböztetni az alapjáték kártyáitól.

A Kiegészítő
Használata
Ez a rész ismerteti, hogy miként kell a CosmiC Dominion

kiegészítőt hozzáadni a CosmiC EnCountEr®
alapjátékhoz.

Az előkészületek előtt hajtsátok végre az alábbi lépéseket.

1. Fajlapok: Adjátok hozzá az új fajlapokat a 
választható fajlapokhoz.

2. Fáklyakártyák: Keverjétek hozzá az új 
fáklyakártyákat a régebbi fáklyakártyák paklijához.

3. Jutalomkártyák: Ezeket a kártyákat tegyétek vissza 
a dobozba, hacsak nem használjátok a Jutalompakli
játékváltozatot.

Új Szabály:
Kozmikus Rengések
Ha egy játékosnak kártyát kell húznia a kozmikus
pakliból, és mind a kozmikus pakli, mind pedig az
eldobott lapok kupaca üres, akkor kozmikus rengés
következik be! Ekkor minden játékosnak el kell dobnia a
kézben tartott kártyáit, majd az eldobott lapokat meg kell
keverni, így kialakítva egy új paklit. Végül minden játékos
részére osztani kell 8 új kártyát.

Új Játékelemek
Veszély Jelző

A veszély jelzővel jól követhető
módon számon lehet tartani,
hogy egy veszélyjelzés érvény-
ben van-e. A jelzőt úgy kell
használni, hogy minden egyes összecsapás
elején sárga oldalával felfelé kell lehelyez-

ni, és minden olyan alkalommal át kell fordítani a vörös
oldalára, amikor egy olyan végzetkártya kerül felhúzásra,
amelyiken veszélyjelzés található.

Űrhajó Jelölők
Az űrhajó jelölők a normál űrhajók tetejére
illeszthetők, így változtatva azokat „különleges
űrhajókká”, és amelyek így különféle játékvál-
tozatokban használhatók. Minden egyes jelö-
lőnek eltérő az eleje és a hátoldala, és az egyes
játékváltozatok határozzák meg, hogy a
játékosnak mikor kell megfordítania őket. A
CosmiC Dominion részben rajongói tervezé-
sének részeként egy különleges űrhajó jelölő
változatokkal foglalkozó fórum működik a
www.FantasyFlightGames.com oldalon. Látogassatok el
oda és nézzétek meg az ott található változatokat, illetve
kísérletezzétek ki és osszátok meg a saját ötleteiteket!

Játékelemek

VESZÉLY

JELZÉS

AZ ŰRHAJÓ

JELÖLŐ

 HÁTOLDALA

AZ ŰRHAJÓ 
JELÖLŐ ELEJE

30 FAJLAP
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Mandatory

As Any Player

Game Setup: Take the nine joker tokens (six different attacks, a regular negotiate, a 

morph, and a retreat) and place them faceup on this sheet.
You have the power of Wild Cards. Attack 08 cards are initially “wild.” At the

start of your turn, you may name any other attack card to become the new wild  

card instead.
After encounter cards are revealed, for each one that matches the current wild card, use

this power. Place one faceup joker token from this sheet on the wild card to change it

into the card indicated by that token. After the outcome is determined, return the used

joker token(s) to this sheet, facedown. When you remove the last faceup joker token

from this sheet, immediately turn the used ones here faceup for re-use.
The fun-loving Jokers enjoy humiliating the conceited, mocking the powers that be, and

causing general chaos. They seek not to rule, but to satirize the universe.

Joker

MakesAttackCardsWild

2 JIN-JANG JELZŐ9 DZSÓKER JELZŐ

®

8 ŰRHAJÓ JELÖLŐ1 VESZÉLY JELZŐ

1 ŰRCIRKÁLÓ JELZŐ30 FÁKLYAKÁRTYA

Super(If You are the Love)Instead of discarding a card to use your power, you may showthe card to the other players and then return it to your hand.
Start Turn

Offense Only

Wild(If You are Not the Love)As a main player, before encountercards are selected, you may askyour opponent to discard onecard at random from his or her hand. If he or she does, you may take the card; if he or she doesnot, you receive one reward.
Planning

Main Player Only

lOvemAkes the cOsmOs gO ’rOund

32 JUTALOMKÁRTYA

Start Turn Regroup Destiny Launch
Alliance Planning Reveal Resolution

As Any Player

IntImIdate

IntImIdate

Play facedown. Becomes your encounter
card if you are a main player, or may be
used by your main player if you become 

an ally. Returns to hand if unused.
Opposed by Attack:

Becomes an Attack (higher total wins).
Opposed by anything else:

Becomes a Negotiate (attempt a deal).

19

19
19 EncountEr

EncountEr

rEtrEat

R

R

R
Opposed by Attack:

You lose the encounter, but all
players on your side return their 

ships to any of their colonies, instead

of the warp. If you are the defense,
your ships remain on the planet.

Opposed by anything else:
Becomes a Negotiate 

(players attempt to deal).
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A Jutalompakli
Tartalma
A j utalompakli számos újtípusú kártyát tartalmaz,melyek
leírása az alábbiakban olvasható.

Megfélemlítés-kártyák
A megfélemlítés-kártyák olyan új nem-
összecsapás kártyák, amelyek gyakran
összecsapás kártyákká változnak. Bármelyik
összecsapás során, a játékban résztvevő
minden játékos a tervezés fázis előtt
kijátszhat az asztalra egy képpel lefelé
fordított megfélemlítés-kártyát, bejelentve,
hogy az egy megfélemlítés-kártya.

• Ha egy aktív játékos játszik ki egy megfélemlítés-
kártyát, akkor az automatikusan az összecsapás
kártyájává válik, amikor a tervezés során a kártyák
kiválasztására kerül sor. (Mivel az az aktív játékos
gyakorlatilag „előre kijátszott” egy összecsapás kártyát,
ezért nem válhat célpontjává olyan kártya kiválasztás
megkötésekkel kapcsolatos játékhatásoknak, mint
amilyen a Vesztes, a Mágus, az Orákulum, a Szuper
Emberbarát és a Látnok képességek, valamint a
fordulója végén nem kell új adag kézben tartott kártyát
húznia, amennyiben elfogy a kezéből az összes
összecsapás kártya.)

• Ha egy nem aktív játékos játszik ki egy megfélemlítés-
kártyát, akkor felkínálhatja az aktív játékosok számára,
hogy amennyiben valamelyikük szövetségesül fogadja,
akkor felhasználhatja ezt a kártyát. Az összecsapás
kártyák kiválasztása után, de még a felfedésük előtt,
mindkét aktív játékos kiválaszthat egyet a saját
szövetségeseik által kijátszott megfélemlítés-kártyák
közül és kicserélheti vele a saját összecsapás kártyáját
(függetlenül attól, hogy az a kártya miként került
kiválasztásra). Ez a választás „vakon” történik, anélkül,
hogy az aktív játékos megnézné a megfélemlítés-
kártyát; a szövetséges bármit állíthat a kártyáról (akár
igazat, akár hamisat), de meg nem mutathatja.

Amikor egy játékos a saját összecsapás kártyájaként fed fel
egy megfélemlítés-kártyát, akkor támadás kártya lesz
belőle, amennyiben az ellenfél játékos egy támadás kártyát
fedett fel. Ha az ellenfél játékos bármilyen más kártyát
fedett fel, akkor a megfélemlítésből tárgyalás kártya lesz.
Egy megfélemlítés-kártya minden más játékhatás
érvényesítése előtt módosítja önmagát.

Az asztalra lehelyezett megfélemlítés-kártyák nem részei a
játékosok kézben tartott kártyáinak. A fel nem használt
kártyák, valamint a megfélemlítés-kártyákkal kicserélt
összecsapás kártyák nem kerülnek felfedésre, hanem a
tulajdonosaik azonnal visszaveszik őket a kezükbe, amint
kiderült, hogy nincs rájuk szükség.

Jutalompakli
Játékváltozat
Ebben a változatban a védő szövetségesei
egy különleges és egy kicsit erősebb pakliból
húzhatnak, amikor védelmezői jutalomban
részesülnek. Ez a változat a jutalompaklit
használja.

Előkészület
Készítsétek elő a CosmiC EnCountEr® játékot a szokásos
módon, egy további lépéssel kiegészítve az 5. Lépést.

5a. Keverjétek meg a jutalompaklit és helyezzétek a
térgörbület közelébe. Ha rendelkeztek mind a CosmiC

inCursion mind pedig a CosmiC Dominion kiegészítő
jutalomkártyáival, akkor vagy keverjétek egybe a két
paklit, így kialakítva egy 64 lapos paklit, vagy pedig csak
az egyik kiegészítő pakliját használjátok.

Játékmenet
Ez a játékváltozat az összes általános szabályt és győzelmi
feltételt használja, a következő szabályok kivételével.

• Amikor egy játékos védelmezői jutalomként kártyákat 
kap, akkor néhány, vagy minden kártyát a 
jutalompakliból húzhat.

• A kijátszott jutalomkártyák egy különálló kupacba 
kerülnek eldobásra. Nem minden olyan játékhatás
érvényes a jutalompakli eldobott lapjaira, amelyik az
eldobott általános lapokat célozza. Ha egy hatás
célpontja egy éppen eldobandó, egy eldobás alatt lévő
vagy egy éppen eldobott kártya (például a Klón, a
Fidó vagy a Dögkeselyű fajképessége esetén), akkor a
hatás az eldobott lapok mindkét paklijára vonatkozik.
Ha azonban később történik valami olyan esemény,
amelyik nem áll közvetlen kapcsolatban a kártya
eldobás tevékenységgel (például a Delta Letapogatók
vagy az Űrhulladék hatása esetén), akkor az nincs
hatással a jutalompakli eldobott lapjaira; túl késő!

• Amikor elfogy a jutalompakli, akkor keverjétek meg 
az eldobott jutalomkártyákat, és alakítsatok ki egy új
jutalompaklit. Ha az eldobott jutalomkártyák kupaca
is üres, akkor jutalomkártyákat addig nem lehet
húzni, amíg legalább egy jutalomkártya eldobásra
nem kerül. A jutalompakli sohasem okoz kozmikus
rengést.

• Amikor egy játékos egy olyan kézből húz kártyákat 
véletlenszerűen, amelyik tartalmaz kozmikus és
jutalomkártyákat is, akkor megengedett, hogy
tetszőleges hátoldalú kártyákat húzzon. Más szóval, a
„véletlenszerű” mindössze annyit jelent, hogy „a
kártyák elejének megnézése nélkül”.

Start Turn Regroup Destiny Launch
Alliance Planning Reveal Resolution

As Any Player

IntImIdate

IntImIdate

Play facedown. Becomes your encounter
card if you are a main player, or may be
used by your main player if you become

an ally. Returns to hand if unused.
Opposed by Attack:

Becomes an Attack (higher total wins).
Opposed by anything else:

Becomes a Negotiate (attempt a deal).

29

29
29
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Szorzó Kártyák
A CosmiC Dominion szorzó kártyái 
hasonlóak a CosmiC inCursion szorzó 
kártyáihoz, azzal a különbséggel, hogy az új 
szorzók kártyaszövegeinek mindegyike egy-
egy különleges csavart rejt. A szorzó 
kártyákat a tervezés fázisban képpel lefelé 
kell kijátszani, még mielőtt az összecsapás
kártyák kiválasztásra kerülnek (aktív játékosonként legfeljebb 
egyet), miközben a szorzót kijátszó játékos hangosan 
bejelenti a szorzó kijátszásának tényét. Az összecsapás 
kártyákkal egyidejűleg kell felfedni őket. A szorzókra nem 
érvényesek egy játékos összecsapás kártyáját célzó 
játékhatások.

Egy szorzó hatása attól függ, hogy milyen összecsapás 
kártyák kerültek felfedésre az összecsapás során.

• Támadás: Ha egy játékos egy támadás kártyát fed fel, 
akkor annak értékét meg kell szorozni a szorzójának 
értékével. Ha például egy játékos oldalán 12 űrhajó vonul 
harcba, egy 10-es támadást és egy 2x szorzót fedett fel, 
akkor az összesített értéke 32 ((2x10)+12). Ez az 
önmagukat módosító kártyák (például a morfózis vagy a 
megfélemlítés) típusának megváltozása után, de minden 
más játékhatás előtt fejti ki a hatását.

• Tárgyalás (Támadás ellenében): Ha egy játékos egy 
tárgyalás kártyát fed fel, és begyűjti a kompenzációt akkor 
annak számát meg kell szorozni a szorzójának értékével. 
Ha például egy játékos normál esetben kompenzációként 3 
kártyát húzhatna, és egy 2x szorzót fedett fel, akkor 6 
kártya kompenzációban részesül.

• Tárgyalás (Tárgyalás ellenében): Egy sikertelen tárgyalás 
után az ellenfél játékosnak a szorzó értékével 
megtöbbszörözött számú űrhajója kerül a térgörbületre. 
Ha például egy játékos a sikertelen egyezkedés előtt egy 2x 
szorzót fedett fel, akkor az a játékos 3 űrhajóját küldi a 
térgörbületre, míg az ellenfelének 6 űrhajója kerül a 
térgörbületre!

A CosmiC Dominion új szorzó kártyái a kártya szövegében 
meghatározott extra hatásokkal is rendelkeznek, azonban 
minden egyes szorzó esetén a fent részletezett 
többszörözéseket kell alkalmazni, hacsak a kártya másképp 
nem utasít.

Megjegyzés: A szorzók, időhasadékok és a jutalompakli a 
CosmiC inCursion kiegészítőben leírt szabályok fejlesztett 
változatát használják. A CosmiC inCursion kiegészítőben 
található megegyező típusú kártyák az ott ismertetett 
szabályok szerint működnek.

.

Egyéb Jutalomkártyák
A jutalompakli tartalmaz még két erősítés kártyát, 
számos új ereklye kártyát, valamint egy újabb morfózist. 
A morfózis kártya pontosan úgy működik, ahogyan a
korábbi kiegészítőkben: ha egy összecsapás
során mindkét játékos morfózis kártyát 
fed fel, akkor mindketten veszítenek.

Változó Támadás
Kártyák
A CosmiC Dominion kiegészítő minden 
támadás kártyája két különböző értékkel 
rendelkezik. A nagyobb méretű fekete 
szám a normál érték. Az olyan összecsapá-
sok alkalmával azonban, amikor veszélyjel-
zés van érvényben (azaz a felhúzott végzet
kártyán veszélyjelzés található), és egy változó támadás 
kártya kerül felfedésre, akkor annak értéke azonnal a 
kisebb méretű fehér színű értékké transzponálódik. Egy 
változó értékű támadás kártya minden más játékhatás 
érvényesítése előtt módosítja önmagát, és ez a módosulás 
csak arra az adott összecsapásra vonatkozik.

Egyedi Tárgyalás
Kártyák
A jutalompakliban található tárgyalás 
kártyák továbbra is tárgyalás kártyának 
minősülnek, azonban egyedi képességekkel 
is rendelkeznek, melyek magukon a 
kártyákon vannak feltüntetve.

Megjegyzés: Ha egy Tárgyalás (Téves
Fordítás) és a CosmiC inCursion kiegészítőből egy 
Tárgyalás (Tisztességtelen Egyezség) kerül felfedésre egy 
összecsapás során, és a játékosoknak nem sikerül egyez-
ségre jutniuk, akkor mindkét kártya kifejti a hatását (azaz 
az egyik játékos három, a másik pedig egy űrhajót veszít).

Visszavonulás
Kártyák
A visszavonulás egy olyan új típusú 
összecsapás kártya, melynek segítségével 
teljes mértékben el lehet kerülni a 
konfliktusokat. Amikor a szemben álló 
felek egy visszavonulás és egy támadás 
kártyát fednek fel, akkor a visszavonuló
játékos automatikusan elveszíti az összecsapást, ám az 
oldalán harcoló űrhajók túlélik a küzdelmet. Amikor egy 
visszavonulást, valamint bármilyen más típusú kártyát 
fedtek az ellenfelek, akkor a visszavonulás általános 
tárgyalás kártyává változik, és a feleknek egyezségre kell 
jutniuk. Egy visszavonulás kártya minden más játékhatás 
érvényesítése előtt módosítja önmagát.

Időhasadék
Kártyák
A CosmiC Dominion időhasadék kártyái 
hasonlóak a CosmiC inCursion időhasadék 
kártyáihoz, de szélesebb körben használha-
tók. Az időhasadékok két hatással rendel-
keznek. Először egy játékos egy időhasadé-
kot kijátszva a kártya szövegétől függően
űrhajókat, kártyákat vagy egy kolóniát kap. Továbbá, ha 
egy játékos kezéből kompenzációként vagy bármilyen 
más játékhatás eredményeként elhúznak egy időhasadék 
kártyát, hogy megtartsák azt, akkor az időhasadék felrob-
ban, és a kártyát megszerző játékos a kártya szövegétől 
függően űrhajókat, kártyákat vagy egy kolóniát veszít.
A robbanás után az időhasadékot el kell dobni.

EncountEr

AttAck

EncountEr

Becomes 21 when revealed if 
any destiny card(s) with a hazard 

warning were drawn this encounter.
Opposed by Attack: 

Higher total wins.
Opposed by Negotiate: 

Wins, but opponent collects 
compensation.

12
12

12

EncountEr

EncountEr

nEgotiatE
(Epic oratory)

Opposed by Attack: 
Loses, but either collects double 

compensation or prevents your ships 
from going to the warp (your choice).

Opposed by Negotiate:
Players have one minute to make a deal 
(up to two colonies per player may be 
gained) or lose three ships to the warp.

Start Turn Regroup Destiny Launch
Alliance Planning Reveal Resolution

Rift

Rift

1

Offense Only

1
Play at the start of one of your 
encounters and choose any player 
(even yourself ). That player 
establishes one colony on any 
planet that has no colonies, using 
any number of his or her ships 
from other colonies.

If another player takes this card 
from you, he or she abandons 
one colony of his or her choice 
(returning those ships to his or 
her other colonies), then discards 
this card.

EncountEr

EncountEr

rEtrEat

R

R

R
Opposed by Attack:

You lose the encounter, but all 
players on your side return their 

ships to any of their colonies, instead 
of the warp. If you are the defense, 
your ships remain on the planet.

Opposed by anything else:
Becomes a Negotiate 

(players attempt to deal).

Start Turn Regroup Destiny Launch
Alliance Planning Reveal Resolution

KicKer

KicKer

Main Player Only

x2

x2
x2

(JammiNg sigNal)
Play facedown before 

encounter cards are selected. 
All other revealed kickers are 
canceled. No reinforcements 

may be played.
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Különleges Űrhajók
Ha a különleges űrhajókkal játszotok, akkor a játék 
előkészületei során minden egyes játékos képpel felfelé 
ráhelyezi a saját színének megfelelő űrhajó jelölőt az egyik 
űrhajójára, így változtatva azt egy különleges űrhajóvá. A 
játékosok megegyeznek abban, hogy a különleges űrhajók 
az alábbiakban felsorolt változatok melyike szerint 
működjenek, szem előtt tartva a különleges űrhajókra 
vonatkozó általános szabályokat is:
• A különleges űrhajók képességének használatához 

szükséges az, hogy adott űrhajó irányítása a birtokosa 
kezében legyen (tehát az űrhajó ne legyen a 
térgörbületen, ne legyen foglyul ejtve, stb.). 

• Ha a változat egy különleges akciót biztosít, akkor az 
űrhajó birtokosa úgy tudja aktiválni ezt az egyszer 
használatos hatást, hogy képpel lefelé fordítja a jelölőt. 
Az űrhajó birtokosa ezután egy újbóli használathoz 
akkor tudja „újratölteni” a különleges akciót, ha a 
különleges űrhajója visszakerül a térgörbületről, vagy ha 
a birtokosa nem hajt végre egy második összecsapást a 
fordulója során.

• Ha egy különleges űrhajót fogságba ejtenek vagy 
kikerül a játékból, akkor az átcsoportosítási fázisban, 
amikor a birtokosa egy normál űrhajót vesz vissza a 
térgörbületről, az űrhajó jelölőt képpel felfelé 
áthelyezheti erre az éppen visszavett űrhajóra, és így 
ezután az lesz az új különleges űrhajója.

Zászlóshajó Változat
Amikor egy aktív játékos vagy a szövetségese a 
zászlóshajóját küldi az összecsapásba, akkor az összecsapás 
kártyák felfedése után további +3 pontot adhat az oldala 
összértékéhez.
Hiperűr meghajtás különleges akció: Egy játékos 
zászlóshajója megszakíthatja a játékot, hogy átmozogjon 
az egyik saját kolóniájára, az éppen fejlesztés alatt álló 
technológia kártyájára vagy egy olyan összecsapásba, 
amelyiknek ő is részese (a hiperűr kapu korlátozásait 
figyelmen kívül hagyja).

Hajóroncs Vontató
Változat
Amikor egy aktív játékos vagy a szövetségese a hajóroncs 
vontatóját küldi az összecsapásba, akkor az összecsapás 
megnyerése után vagy kap két kártyát, vagy húz két 
kártyát a technológia pakliból (amennyiben játékban van) 
és megtart közülük egyet. Mindez az összecsapások 
megnyeréséért járó szokásos előnyökön felül jár.
Vontatósugár különleges akció: Egy játékos hajóroncs 
vontatója megszakíthatja a játékot, hogy elvegyen egy 
kártyát az eldobott lapok közül.

Dupla Űrhajó Változat
Három vagy négy játékos esetén minden játékos készíthet 
magának egy második különleges űrhajót is valamelyik 
nem használt szín űrhajó jelölőjének felhasználásával. A 
játékosoknak közösen el kell dönteniük, hogy a két saját 
különleges űrhajójuk azonos vagy eltérő típusú legyen 
(eltérő esetén meghatározva azt is, hogy a nem használt 
szín melyik űrhajót jelentse). Normál esetben egy játékos 
nem küldheti mindkét különleges űrhajóját egy összecsa-
pásba, azonban egyes olyan játékhatások lehetővé teszik 
ezt, mint amilyen például az Amőba fajképessége vagy
egy zászlóshajó hiperűr meghajtás különleges akciója.
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