
EVE 

BEVEZETÉS 

AZ EVE UNIVERZUMA 

Az EVE egy sci-fi témájú játék, könyörtelen, kegyetlen és számító. Húsz ezer évvel a jövőben a játék 
világa bemutatja ahogy az emberi faj a természet határait feszegeti. Erős birodalmak emelkednek ki, 
hogy új űrterületeket hódítsanak meg, és mindegyikük a saját elképzeléseire formálja az univerzumot. 

A JÁTÉK ÖSSZEGZÉSE 

EVE: Hódító játék 2-4 fő részére az EVE univerzumában. A játékosok az EVE négy nagy birodalmának 
szerepét játsszák, akik be akarják bizonyítani fölényüket a bolygók feletti uralommal. A hódításhoz 
felhasználják EVE politikai térképét, arra törekedve, hogy harcba szálljanak a velük 
szembeszegülőkkel. A befolyás megszerzéséhez az erőforrásokkal való megfelelő taktikai és stratégiai 
gazdálkodás szükséges a fennmaradáshoz. 

A TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE 

A JÁTÉKTÁBLA 

A táblának öt fő területe van. A térkép az EVE univerzum összes régióját ábrázolja, és megmutatja, 
hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz a csillagkapukkal. A győzelmi pont sávot, mely nullától 
harmincig van számozva, a játék nyomon követésére használjuk. A nagy kör a kalendárium, melyet az 
egymás utáni fordulók követésére használunk. A kilenc négyzetből álló területet "politikai térképnek" 
nevezzük, és a játék meghatározott céljának vesszük. Végül van egy terület a három tervezet kártya 
paklinak, és a hozzájuk tartozó dobott pakliknak. 

AZ IDŐKERÉK 

Az időkerék a kalendárium közepén van, és a nyila jelzi a játék adott hónapját. Ahogy a játék halad, 
úgy az időkerék elfordul a kalendáriumon. 

4 BIRODALOM KÁRTYA 

A birodalomkártya az erőforrás-gazdálkodás központja, és a fordulók részletes jegyzéke (fejlesztés, 
termelés és hadvezetés jegyzék). 

4 SZÉKHELY 

A székhelyünk a csillagtérkép egyik zöld régiójára kerül, és jelzi a birodalom kiinduló helyét. 

240 EGYSÉG 

Mindegyik birodalom 60 egységet kap. 

60 ELŐÖRS



 Az előörsök mindig egy erőforrás lapkát termelnek, melyeket több akció indítására használhatunk, 
hogy célunkat elérve megnyerjük a játékot. 

60 ERŐFORRÁS LAPKA 

Az erőforráslapka használatával fejlesztünkk a birodalom kártyán lévő jegyzék szerint, és kijátsszuk az 
ehhez szükséges tervezet kártyákat.  

12 NEMZETI PECSÉT 

A játékszabály hátralévő részénél a nemzeti pecséteket egyszerűen "pecsétnek " nevezzük. Minden 
birodalomnak három saját pecsétje van, minden forduló jegyzékéhez egy, ahogy a táblázat is mutatja. 

90 TERVEZET KÁRTYA 

Három 33 kártyából álló pakli. Ezek a fejlesztés pakli, a termelés pakli és a szervezési jegyzék pakli. 
Ezeket a kártyákat együtt tervezet kártyáknak nevezzük. 

63 RÉGIÓKÁRTYA 

Az EVE minden régiójának van egy régiókártyája. A játék végén minden saját régiókártya 1-4 győzelmi 
pontot ér, és a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot. 

Mindegyik régiókártya hátulja a játéktáblán lévő három csillagköd egyikét ábrázolja. A kártyán lévő 
régió beazonosítása egyszerű, ha megkeressük a jelzett csillagködöt a térképen. 

Válogassuk szét a kártyákat a hátlapjuk alapján három 21 lapos paklira. 

9 RÉGIÓ JELZŐ 

A régiójelzőket a csillagtérképen arra használjuk, hogy jelezzük, a régiókártyán látható régiót a 
politikai térképen. A politikai tépképen minden négyzetnek saját régiójelzője van; a csillagköd színe és 
a helyüket jelző oszlop betűje(A, B vagy C) alapján határozhatjuk meg ezeket. A játék tartalmaz még 
három tartalék régiójelzőt: ha egyiket elvesztenénk, akkor a megfelelő betűt ráírva ezzel 
helyettesíthetjük. 

30 HARCI KOCKA ÉS 2 ZSÁK 

Kockával dobunk a harc során, és amikor a kártyák erre utasítanak. Mindegyik zsák 15 kockát 
tartalmaz, színenként 5-öt. A piros kocka a "sérülés kocka", a kék kocka a "pajzs kocka", míg a fehér a 
"taktika kocka". 

BIRODALOM JELZŐK ÉS EVE JELZŐ 

Minden játékosnak van egy birodalom jelzője, mely a győzelmi pontsávon a győzelmi pontjait mutatja. 
Az EVE jelzőt a szabályoknak megfelelő játék végi feltételekhez használjuk, melyeket a játékosok a 
játék elején választanak (lásd Játék vége feltételek, 9-10. oldal). 

SZABÁLYKÖNYV 

EZ A SZABÁLYKÖNYV 



A szabálymagyarázat céljára a szabálykönyv a 4- játékos játékot veszi alapul. A játékszabályok 
gyakorlatilag megegyeznek a 3-játékos játékkal, de van néhány kivétel a játék előkészületeiben és a 
kezdeti felállításban a 2- játékos játéknál. Ezek a szabályok a 15. oldalon találhatók.

 A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Tegyük le a játéktáblát. 

2. Tegyük az időkereket a kalendárium közepére úgy, hogy a nyíl januárra mutasson. 

3. Keverjük meg a három tervezet paklit külön-külön, és tegyük mindegyiket a kijelölt helyre.

4. Vegyünk minden típusból 5 kockát. mind a 15 kockát tegyük az egyik kockatartóba. 

5. A játékosok kiválasztják, hogy melyik birodalommal játszanak, és megkapják az összes hozzátartozó 
alkatrészt. Egy teljes játékos készlet az alábbiakból áll: 

- 1 birodalom kártya 

- 1 székhely 

- 60 egység 

- 3 pecsét (kék, narancssárga és bronz) 

6. Keverjük meg mind a három régiókártya paklit (mindegyik 21 lap) külön- külön. Vegyük az első 
paklit, és tegyünk hét képpel lefelé fordított kártyát mind a három négyzetre a politikai térképen úgy, 
hogy a csillagköd színe egyezzen a kártyákéval. A másik két paklival hasonlóan járjunk el. 

7. A politikai térképen a három pakli felső kártyáit fordítsuk meg. A a felső sorban, B a középső 
sorban, és C az alsó sorban. Tegyük a hozzá tartozó régiójelzőt a térképre a felfedett kártyának 
megfelelő régióra. 

A JÁTÉKMENET ÁTTEKINTÉSE 

Az előkészítő kör után (lásd Előkészítő kör, 10. oldal) a játékosok egymást követve hajtják végre a 
fordulót a kalendáriumon lévő pecsétnek megfelelően, amíg a játék véget nem ér. A kalendárium 
pecsétjeit használjuk a forduló sorrendjének követésére. Minden pecsét egyetlen fordulót jelez, 
egyedül a tulajdonosának. Amikor a forduló véget ér, a pecsét a kalendáriumon bizonyos számú 
hónapot előre lép a tulajdonos birodalom kártyáján lévő jegyzéknek megfelelően (8. oldal). 

A kalendárium közepén lévő időkerék elfordul  követve az adott játékhónapot, és a játékosok a pecsét 
sorrendjének megfelelően végre hajtják a fordulójukat, egyszerre egy hónapot megoldva, a 
középponttól sugárirányban kifelé haladva. 

Minden játékosnak mindig három pecsétje van a kalendáriumon. A pecsét formája meghatározza, 
hogy kinek a fordulója, és a pecsét színe jelzi, hogy milyen a forduló típusa: fejlesztés forduló, 
termelés forduló vagy hadvezetési forduló. 

Amikor a hónap utolsó fordulóját is végrehajtottuk, akkor az időkerék elfordul az óramutató járásának 
megfelelően addig, amíg a nyíl olyan hónapra nem mutat, ahol egy vagy több pecsét van. 



Minden forduló számos akcióra ad lehetőséget, melyet a játékos célja elérésére használhat fel. A 
birodalom kártyán a jegyzékben egyszerre megadott erőforrások mennyisége meghatározza a 
fordulók közötti hónapok számát, és a játékos által végrehajtható akciók számát. A forduló típusa 
megadja, hogy a játékos hogyan használhatja fel az akciókat. 

A játék során a játékosok kapnak, veszítenek és átcsoportosítanak erőforrásokat, így a forduló menete 
a játék során követi a fejlődést. 

A JÁTÉK 

A játéknak öt fő területe van: a csillagtérkép, a politikai térkép, a Birodalom kártya, a kalendárium és a 
győzelmi pont sáv. 

CSILLAG TÉRKÉP 

Az EVE világa régiókra oszlik. A csillagtérkép megmutatja a csillagkapukon (fehér vonalak) keresztüli 
összeköttetéseket. A régiók színei, zöld a központi, és kifele sugárirányba kék, narancssárga és piros, 
jelzik a győzelmi pontértéküket - fontos, hogy ezek a színe semmiképpen nincsenek összefüggésben a 
birodalom színeivel. 

A régió lehet valakinek a tulajdona vagy lehet üres. Székhelyekhez és egységekhez üres régióra van 
szükség, ezt hamarosan részletezzük. Fontos, hogy megértsük a különbséget a szomszédos és az 
összekapcsolt régiók között. 

- Két, csillagkapuval összekötött régiót, a tulajdonostól függetlenül, szomszédosnak veszünk; és 

- és bármelyik két régiót, amelyik ugyanannak a játékosnak a tulajdona, összekapcsoltnak veszünk, 
egészen addig, amíg a régiók közötti tulajdonos vagy ügynök általi összeköttetés nincs megszakítva. 

A játékelemek, melyek a csillagtérképre kerülnek a székhelyek, egységek, előörsök és a régió jelzők. 

- A SZÉKHELYEKET a tulajdonosuk teszi fel valamelyik zöld régióra az előkészítő körben. A székhelyek 
azok a kiindulópontok, ahonnan a játékosok kiterjesztik birodalmukat. 

- A SZÉKHELY megtámadható a régióban lévő egységek megsemmisítésének céljából, de maga a 
székhely soha nem semmisül meg, és a régiója soha nem foglalható el. Ellentétben az előőrsökkel, 
melyeket olvassunk el most, a székhelyeknek nincs erőforrásuk, és soha nem követelmény, hogy 
valamennyi egység legyenek a székhelyen. 

- Az a régió, melyen egy vagy több EGYSÉG van, annak a játékosnak a tulajdona, akinek az egysége a 
kupac tetején van. Minden, a régión megjelenő egység, vagy idelépett egység egyaránt a kupac aljára 
kerül. Ha bármelyik másik játékosnak szintén van egysége ugyanabban a régióban, azokat az 
egységeket ügynöknek tekintjük, és ezek a saját egységektől eltérő funkciókkal rendelkeznek (lásd 
Ügynök elhelyezése, 11-12. oldal). 

- Új egységek háromféleképpen kerülhetnek játékba: 

- A fejlesztés forduló alatt egy akció felhasználásával a birodalom üres régió felé terjeszkedhet 
az üres birodalomba letett új egységekkel(11. oldal);



- A fejlesztés forduló alatt egy akció felhasználásával ügynököt helyezhetünk egy ellenséges 
régióra mikor új egységet teszünk egy ellenséges egység tetejére (11. oldal); vagy 

- A termelés fordulóban felhasználva az egység gyártása akciót az előőrsnél és a székhelynél 
(12. oldal). 

- Bármelyik saját régióba építhetünk ELŐŐRSÖT (kivéve abba az egybe, amely a székhelyünk). Az 
előőrs a régióban lévő egységek kupacának tetejére kerül. 

- Mielőtt előőrsöt építenénk a régiónkba, fontos, hogy a sajátunk legyen, vagy legyen 
ügynökünk minden szomszédos régióban (vagyis mindegyik szomszédos régióban legalább egy 
egységünknek lennie  kell). Nézzük meg az alábbi képet példának három lehetséges előőrs építésére. 

- Mindegyik fordulónk alatt bármilyen típusú előőrsöt építhetünk az előőrsként minősített saját 
régiónkban ingyen. 

- Az előőrs azonnal ad egy, a típusának megfelelő erőforrás lapkát (fejlesztés, termelés vagy 
hadvezetés). Tegyük az összes új erőforrás lapkát a saját raktárunkba. 

- Amikor az előőrsöt megtámadják, akkor ez egy plusz védőerőt jelent számunkra (lásd Témadás, 12-
13. oldal). 

- Az egyszer már felépült erőd végig játékban marad, hacsak az utolsó egység el nem veszik a 
régiójából egy támadás alatt, ebben az esetben az előőrs megsemmisül. Az előőrs elvesztésénél a 
"Támadás következményei"rész támadás alatti szabályait követjük (14. oldal). 

- Annak ellenére, hogy az előőrs építéséhez szükség van egységekre az összes  szomszédos régióban, 
attól még nem kell lerombolni az előőrsöt ezen régiók elvesztésekor. 

- Nem lehet önként feladni egy már megépített előőrsöt. 

A RÉGIÓJELZŐK a térképre kerülnek, hogy nyomon kövessük a játék során a politikai térképen 
felfedett régiókat. Használatukat a következő, "Politikai térkép" fejezetben magyarázzuk el. 

POLITIKAI TÉRKÉP 

A játéktáblán lévő kilenc négyzetet nevezzük politikai térképnek. A játék előkészületei során (lásd 6. 
oldal) minden négyzetre egy hét kártyából álló pakli kerül. Három pakli felső kártyáját fel kell 
fordítani, míg a többi képpel lefelé marad. 

Amint az előkészítő kör véget ér (10-11. oldal), a játékosok felfordítanak további öt kártyát, így 
összesen nyolc felfedett kártya van (összesen hét felfedett kártya van 3 játékosnál, és összesen hat 
felfedett kártya van 2 játékosnál). 

Amikor a kártyákat felfordítottuk, akkor a négyzeteknek megfelelő régió jelzőt a térképen azonnal a 
saját régiójába tesszük (vagyis a régiókártya színének és a kártyaoszlop betűjének, A, B vagy C, 
megfelelő csillagködös régiójelzőt). 

Minden saját fejlesztési forduló alatt egyszer, ha van előőrsünk (vagy székhelyünk) két olyan régióban, 
melyen olyan csillagköd színnel vagy betűjellel bíró régió jelző van, akkor elvehetjük a megfelelő régió 



kártyákat a politikai térképről. Tegyük ezeket képpel felfelé fordítva magunk elé, és vegyük le a 
régiójelzőt a tábláról. 

Amikor így jutunk régió kártyákhoz, akkor adjuk össze a győzelmi pontokat, és ennek megfelelően 
lépjünk előre a birodalomjelzőnkkel. Majd válasszunk két paklit, melyek felső lapja képpel lefelé néz, 
és fordítsuk meg ezeket a kártyákat. Megnézhetjük az első kártyát, mielőtt kiválasztjuk a másodikat. 
Azonnal tegyük a régiójelzőket az új régiókártyákon jelzett területekre. 

Csak két régiókártyát szerezhetünk, többet nem, a fejlesztés fordulónk alatt, így, ha több olyan 
régiókártya van, melyet szabályosan megkaphatunk, akkor meg kell várni a következő fejlesztés 
fordulónkat. 

Egy másik lehetőség, mellyel régiókártyához juthatunk, az ellenfeleink által már megszerzett kártyák 
ellopása, amikor leromboljuk az előőrseiket, ahogy azt a 14. oldalon írjuk. 

Például ezen a képen a kiemelt régiókártya összehasonlítható vagy a C oszlopban lévő másik két 
kártyával vagy a középső sorban lévő két kártyával. 

PÉLDA: Minmatarral játszol, és ez a fejlesztés fordulód. Tenerifisen, Omistán és Esoterian már 
befejezted az előőrs építését (és éppen most készülsz előőrsöt építeni Feythabilisra és Impassra). 
Tenerifis és Omist régiójelzője azonos színű, Omist és Esoteria régiójelzője pedig azonos betűvel jelölt 
(B mindkettőn). Mivel csak két régiókártyát szerezhetsz minden fejlesztés fordulóban, ezért úgy 
döntesz, hogy az Omist és az Esoteria kártyát kéred a politikai térképről, mert mindegyikük 4 pontot 
jelent neked. Ezután a birodalom jelződdel 8 pontot lépsz előre a győzelmi pont sávon, és leveszed a 
régiójelzőt az Omistról és az Esoteriaról. Végül a három képpel lefelé néző pakli közül kettő tetején 
felfordítod a kártyát, és leteszed a megfelelő régiójelzőket az új kártyákon látható régiókra. 

BIRODALOM KÁRTYÁK 

A birodalom kártya az erőforrás gazdálkodásod központja. Amikor új erőforrás lapkák kapunk, akkor 
ezek saját raktárunkba kerülnek. Addig ott maradnak, amíg fel nem használjuk, vagy egy kártyán lévő 
jegyzékhez vagy egy tervezet kártya kijátszásához, melyhez erőforrás lapka szükséges (lásd Tervezet 
Kártya, 15. oldal). 

Az erőforrás lapkát soha nem lehet elkölteni, és egészen addig felhasználhatjuk őket, amíg van előőrs, 
mely ellát vele. 

Három féle játékforduló van: fejlesztés forduló, termelés forduló és hadvezetési forduló. Mindegyik 
fordulótípusnak van egy saját jegyzéke a három különböző szinthez, és mindegyik szint jegyzékének 
adott két különböző tényezője: egy akciószáma és a befejezés hónapja. Ha a jegyzékhez semmilyen 
erőforrást nem rendelünk hozzá, akkor alapértelmezés szerint az első szinten áll. Egy erőforrás a 
jegyzéket az azonos típusú második szintre emeli, és két erőforrás, a harmadik, legmagasabb szintre. 

A fordulónk végén ugyanabban a típusban egy új jegyzéket kell kezdenünk, és el kell fordítani a 
pecsétet a kalendáriumnak megfelelően. Választhatunk, hogy megemeljük vagy csökkentjük az utolsó 
időpontban, az erőforrás jelzőt mozgatva a jegyzék és a saját raktár között, de egyszer el kell kezdeni 
egy jegyzéket, és végig kell mennie a folyamatnak változatlanul. (Egyetlen kivétel ez alól, amikor 
támadás miatt elvesztesz egy erőforrást - lásd Támadás következményei, 14. oldal). 



KALENDÁRIUM 

Az időkerék, mely a kalendárium középpontjában áll, nyomon követi, hogy melyik hónapban vagyunk, 
és a kalendárium körül forgó pecsét meghatározza a forduló sorrendjét. 

Amikor a pecsét egy új hónaphoz ér, akkor a legbelső mező elérhetővé válik abban a hónapban. 
Abban a ritka esetben, amikor az űrben minden foglalt, a pecsét abban a hónapban marad, de az 
utolsó pecséten kívül, abban a hónapban. Elvileg, minden tizenkettedik pecsét azonos hónapnál köt 
ki, de fontos, hogy betartsuk a korrekt sorrendet. 

Amikor egy játékos két saját pecsétje egymás után azonos hónapra, akkor eldöntheti, hogy melyik 
fordulót hajtja először végre. 

PÉLDA: Amarral játszol. és éppen most fejezted be a termelés fordulód. Úgy döntesz, hogy a második 
szintre emeled a termelésjegyzéket, hozzárendelve egy termény erőforrást. A második szint termény 
jegyzékénél négy hónap kell a befejezéséhez, és öt akciót tesz termel. Más szóval a négy hónap múlva, 
kezdhetsz egy másik termelés fordulót, amely öt akciót termel (lásd Termelés forduló, 12. oldal). (A 
kép). 

Négy hónappal előre mozgatod a pecsétet, és leteszed a belső űr elérésére ennél az új hónapnál. A 
következő pecsét a Minmatar fejlesztés pecsét. A Minmatar játékos megkezdi a fejlesztés fordulót, 
majd lép a pecsétjével. Mivel ez volt a hónap utolsó pecsétje, az időkerék az óramutató járása szerint 
elfordul. A következő hónapnál nincs pecsét, ezért az időkerék újra elfordul. (B kép). 

A Caldari termelés pecsét és hadvezetés pecsét az első kettő a hónapban. Mivel egymás után állnak 
azonos hónapban, a Caldari játékos olyan sorrendben hajtja ezeket végre, ahogy akarja. Az első 
fordulóját teljesen be kell fejeznie, és lépnie kell a pecsétjével, mielőtt megkezdi a második fordulót. 
(C kép). 

GYŐZELMI PONT SÁV 

A birodalom jelzőt használjuk arra, hogy a győzelmi pont sávon nyomon kövessük a játékosok összes 
győzelmi pontját. A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal  rendelkező játékos nyer (az a játékos, 
akinek több, mint 30 győzelmi pontja van). Ha két vagy több játékosnak is azonos a győzelmi pontja, 
akkor holtverseny van. 

Minden játék előtt a játékosoknak két dolgot kell eldönteniük: a játék végének feltételeit, és hogy 
beleveszik-e a "Fenyegető Pusztulás" játékvariációt. Két játék vége feltétel van a Szentháromság és a 
Látomás, és mindegyik három különböző hosszúságú lehet  (a játékosok választása szerint): normál (2 
óra), hosszú (3 óra) és hősies (4+ óra). 

JÁTÉK-VÉGE FELTÉTELEK - SZENTHÁROMSÁG 

A játék bizonyos számú játékév után véget ér. A játékosok eldöntik, hogy kettő, három vagy négy 
játékévet fognak játszani, és leteszik az EVE jelzőt a választott számra a győzelmi pont sávon. 

Minden alkalommal amikor eltelt egy teljes év (vagyis, amikor az időkerék elhagyja a decembert), az 
EVE jelző egy számmal kisebb mezőre lép. Amikor az EVE jelző eléri a nullát, a játék véget ér. 

JÁTÉK-VÉGE FELTÉTELEK - LÁTOMÁS 



A játék akkor ér véget, amikor az első játékos eléri az előzőleg meghatározott győzelmi pontot. A játék 
előtt tetszés szerint meghatározzuk ezt az értéket, és ennek megfelelően tesszük le a győzelmi pont 
sávra az EVE jelzőt. Amikor az első birodalom jelző eléri vagy túllép az EVE jelzőn, a játék véget ér. 

JAVASOLT GYŐZELMI PONT ÉRTÉKEK 

4 JÁTÉKOS 

A játék véget ér, amikor az első játékos eléri a 15, 20 vagy 25 pontot. 

3 JÁTÉKOS 

A játék véget ér, amikor az első játékos eléri a 20, 25 vagy 30 pontot. 

2 JÁTÉKOS 

A játék véget ér, amikor az első játékos eléri a 10, 15 vagy 20 pontot (a játékosok kevesebb győzelmi 
pontot kapnak a 2-játékos változatban, ahogy azt a 15. oldalon írjuk). 

ELŐKÉSZÜLET KÖR 

Mielőtt az előkészület kört megkezdjük, ellenőrizzük, hogy mindent előkészületet végrehajtottunk a 6. 
oldal leírása szerint. 

1. HATÁROZZUK MEG A JÁTÉK VÉGE FELTÉTELEKET AZ EVE JÁTÉKBAN: A játékosok a játék előtt 
eldöntik, hogy melyik feltételt kell teljesíteni, hogy a játék véget érjen, és hogy használják-e a 
"Fenyegető Pusztulás" játékvariációt (melyet az utolsó fejezetben részletezünk). 

2. FELFEDJÜK A RÉGIÓ KÁRTYÁKAT ÉS LERAKJUK A SZÉKHELYEINKET: Válasszunk ki véletlenszerűen a 
kezdő játékost, majd haladjunk az óramutató járása szerint az asztal körül az előkészületek során. 
Minden lépésnél ugyanaz a játékos jön először - néhány lépésnél előnyt jelent az első hely, a többinél 
nem. 

A játékosok megkezdik a fordulót az egyik régió kártyapakli felső lapjának felfedésével, majd leteszik a 
székhelyüket egy általuk választott zöld régióba. Az első játékos két pakli kártyáját fordítja fel egy 
helyett, mielőtt letenné a székhelyét. Miután végzett, a második játékos fordít fel egy régiókártyát, és 
teszi le a székhelyét bármelyik zöld régióra, és így tovább. 

PÉLDA: Az Amarr játékos az első, felfordítja két pakli felső kártyáját, egyet az A oszlopban, egyet a B 
oszlopban, és leteszi a régiójelzőt ennek megfelelően a térképre. Három kártyát fordítottunk fel az 
előkészületek alatt, így most öt kártya van felfedve, és öt hozzájuk tartozó régió jelző van letéve a 
táblára. Az Amarr játékos leteszi a székhelyét Verge Vendolba, és most a tőle balra ülő, a Caldari 
játékos következik. (Lásd a bal oldali ábrát). 

A Caldari játékos felfedi az egyik régió pakli felső kártyáját, majd leteszi a székhelyét egy általa 
választott zöld régióra. Ezután Gallente és Minmatar is ezt teszi, így mind a négy székhely a térképen 
van, és a kilenc régió pakliból hét felső lapja képpel felfelé van fordítva. 



3. EGYSÉGEK LERAKÁSA: A játékosok nyolc körön keresztül lerakják egységeiket a térképre. Mindenki 
egyszerre csak egy egységet rakhat le, összesen pedig nyolcat. Egységek lerakhatók az alábbiak közül 
bárhová: 

- egy olyan üres régióra, mely a sajátunkkal szomszédos, vagy egy olyannal, melyen 
ügynökünk van; 

- egy ellenséges régióra, mely a sajátunkkal szomszédos, az ellenséges egység tetejére. Ezt a 
felső egységet nevezzük ügynöknek (lásd 11-12. oldal); vagy 

- egy saját régióba. 

4. ELŐŐRSÖK ÉPÍTÉSE ÉS ERŐFORRÁSOK SZERZÉSE: A játékosok felváltva építik fel az összes előőrsöt 
és kapják meg a megfelelő erőforrás lapkákat. A mikor az első játékos megépítette az előőrseit, és 
passzolt, akkor ő már nem építhet előőrsöt az előkészület körben. Ahhoz, hogy előőrsöt építhessünk 
egyik régiónkba, kell, hogy minden szomszédos régióban (akár sajátunk akár ügynökünk van ott) 
legyen egységünk. 

5. RAKJUK LE AZ ÖSSZES PECSÉTET A KALENDÁRIUMRA: Az utolsó lépésként minden játékos leteszi az 
összes pecsétjét a kalendáriumra, de ezalatt megváltoztatjuk a fordulót. A játék elején az időkerék 
januárra mutat, így, amikor a pecsétekkel számoljuk a hónapokat, akkor a február az "1". Ennélfogva, 
egy jegyzék, mely három hónapot vesz igénybe, a teljesítéséhez a pecsétet áprilisra kell tenni.  

Az első játékos kiválasztja, hogy a három pecsét közül melyiket teszi le először a kalendáriumra, és 
hogy fogja-e fejleszteni a jegyzékét valamelyik saját azonos típusú erőforrás lapkájával. A pecsét 
mindig a legbelső szabad mezőre kerül a saját új hónapjában. 

Amikor lerakta az első pecsétjét, a következő játékos is így tesz. Választhat azonos típusú pecsétet 
vagy egy másikat, de egy pecsétet le kell tennie a kalendáriumra. Ez zajlik három körön keresztül, 
amíg minden játékos leteszi az összes pecsétjét. 

TIPP: Jegyezzük meg, hogy a hónap első lerakott pecsétje lesz az első, aki akciót hajthat végre abban a 
hónapban. Láthatjuk az ellenfelek raktárban lévő erőforrás lapkáit, és kitalálhatjuk, mit fognak tenni. 
Ha gyanítod, hogy a többi játékos a pecsétjét a negyedik hónapra teszi majd, és neked az egyik 
pecséted arra a hónapra fog kerülni, akkor igyekezz, hogy a te tehesd oda először. 

 JÁTÉK FORDULÓ 

A mikor az előkészület kör véget ért, a játékosok végrehajtják fordulóikat a kalendáriumon látható 
sorrendnek megfelelően. 

A fordulónkban, megnézzük a jegyzéket a birodalom kártyán, és összevetjük a kalendáriumon a 
pecsét elhelyezkedésével, hogy megtudjuk, mennyi akciót hajthatunk végre a fordulónk alatt. ?????Az 
is külön akciónak számít, ha csak egyfajta akciót veszünk, melyeket egyenként jelez a birodalom 
kártya megfelelő jegyzéke. ???? Például a fejlesztés forduló van, és van négy akciónk, mindegyiket 
elköltheted közülük, vagy azért, hogy terjeszkedj új régiókba, vagy hogy ügynököt helyezz el. Minden 
forduló típus tartozó különböző akcióit a következő három fejezetben részletezzük. 



- Bármelyik forduló alatt akció felhasználása nélkül építhetünk előőrsöt, és kaphatunk általuk 
erőforrást. 

- Minden egyes fejlesztésfordulóban egyszer kaphatunk két régió kártyát a politikai térképről, 
addig, amíg a megfelelő régiók együtt vannak, és van rajtuk előőrs (ilyenkor a székhely is előőrsnek 
számít). 

- A fordulónk végén, az éppen végrehajtott pecsét elmozdul. De először el kell döntenünk, 
hogy szeretnénk-e fejleszteni ennek jegyzékét vagy nem (lásd 8-9. oldal). 

FEJLESZTÉS FORDULÓ 

Fejlesztés fordulónk elején eldobhatunk egy fejlesztés kártyát a kezünkből. Ha ez megvolt, akkor 
kapunk egy plusz akciót a forduló alatt. Például, ha három fejlesztés akciót kapnánk, most négyet 
kapunk. 

Egy fejlesztés akcióban az alábbi két dolog közül az egyiket tehetjük: 

TERJESZKEDIK A BIRODALOM 

Tegyünk le egy egységet egy olyan üres régióba, mely szomszédos egy saját régióval vagy egy 
olyannal, melyen van egy ügynökünk a forduló elején. 

Fontos, hogy terjeszkedhetünk olyan régióba, mely nem szomszédos egyik régiónkkal sem, amíg 
szomszédos egy ügynökünket tartalmazó régióval. Például, ahogy a fenti példán látható, 
kiterjeszthetjük birodalmunkat az "ellenséges vonalak mögé", amíg a kérdéses régió ügynökök hídján 
keresztül elérhető. 

ÜGYNÖK ELHELYEZÉSE 

Az ügynökök az ellenség régiójába küldött egységek. Az ügynök által az ügynökös régió nem kerül a a 
tulajdonunkba, de stratégiai előnyt jelen a csatában (lásd Támadás, 12-13. oldal). Az ügynök még az 
erőforrás bevételhez is hozzájárul, azzal, hogy előőrs építhető olyan saját régióra, mely minden 
szomszédos régiója szintén saját tulajdonban van, vagy saját ügynök van rajta. Az ügynök az 
ellenséges egységek tetejére kerül. Ha az ellenség elmozdul vagy újabb egységeket telepít a régióba, 
akkor ezek az egységek a kupac aljára kerülnek. 

- Ügynököt elhelyezhetünk olyan ellenséges régióba, amely a saját régiónkkal szomszédos. 

- Régiónként csak egy ügynök helyezhető le az adott fejlesztés fordulóban, de idővel számos 
ügynök felhalmozható ugyanabban a régióban. 

- Ha a régióban már jelen van más játékosok ügynöke, akkor a mi ügynökünk kerül felülre. 

- Elhelyezhetünk ügynököket abba a régióba, ahol az ellenség székhelye van. Ha az 
ellenségnek egyetlen egysége sincs a régióban, akkor ügynökünk egyszerűen ott marad a táblán a 
székhely alatt, ügynökként. A székhely régióját soha nem lehet elfoglalni. 

- Az ügynökök nem mozoghatnak. 



- Ha már nem a mienk az ügynökünkkel szomszédos régió, akkor az ügynök azonnal meghal, 
és lekerül a tábláról. 

- Amikor ügynököt helyezünk egy előőrssel (vagy székhellyel) rendelkező régióba, akkor a 
kupacban az előőrs és a korongok közé kerül. 

A Caldari játékos nem tehet le ide ügynököt, mert nincs ezzel szomszédos régiója. 

A Caldari ügynök letehető a Gallente régiókba. 

Fontos, hogy a birodalom terjeszkedése akciótól eltérően, nem lehet letenni egy ügynököt egy olyan 
régióba, amelyik csak egy olyan régióval szomszédos, ahol egy másik ügynökünk van. Az ügynököknek 
mindig olyan régióban kell lenniük, amelyik szomszédos egy saját régióval (vagyis olyanon, amelyiken 
egységeink vannak és nem ügynökök). 

TERMELÉS FORDULÓ 

A termelés fordulónk elején eldobhatunk egy termelés kártyát a kezünkből, Ha ez megtörtént, akkor 
kapunk egy plusz akciót a fordulóra. 

A termelés akció lehetővé teszi új egységet felrakását előőrseinkre vagy székhelyeinkre. 

EGYSÉGEK GYÁRTÁSA 

- Termelés fordulónk minden egyes akciója lehetővé teszi egy egység építését bármelyik 
előőrsünkre vagy bázisunkra. 

- Maximum három egységet építhetünk egy adott előőrsre vagy székhelyre minden egyes 
termelés forduló alatt. 

- Ha olyan régióba építünk egységeket, amely ellenséges ügynököt tartalmaz, akkor 
egységünk mindig a kupac aljára kerül. 

- Mindegyik birodalomnak meghatározott 60 egység korongja van. Ha kifogyunk a 
korongokból, akkor nem építhető egység, amíg valamennyi le nem kerül a tábláról. 

HADVEZETÉS FORDULÓ 

A hadvezetés forduló elején eldobhatunk egy hadvezetés kártyát a kezünkből. Ha ez megtörtént, 
akkor kapunk egy plusz akciót a fordulóra. 

Minden hadvezetési akció kártyahúzást, egységek mozgatását és támadást jelent. 

KÁRTYAHÚZÁS 

Húzzunk egy tervezet kártyát a három pakli egyikéből: fejlesztés, termelés vagy hadvezetés. Fontos, 
hogy a forduló kezdete után már nem dobhatunk el olyan hadvezetés kártyát, amit ebben a 
fordulóban húztunk azért, hogy plusz akciót kapjunk. Szabad akcióként eldobhatunk egy kártyát, de 
csak a forduló kezdetén. 

EGYSÉGEK MOZGATÁSA 



Amikor akciót használunk fel egységek mozgatására, akkor bármennyi egységet mozgathatunk egy 
régióból, és szétoszthatjuk őket óhajunk szerint a többi saját régiónkban, amíg mindegyikük 
kapcsolatban marad egymással. 

Soha nem mozgathatjuk a régió utolsó egységét, hacsak ez nem a székhelyünk régiója. 

Azokban a régiókban, amelyekbe vagy amelyekből éppen mozgatjuk az egységeinket, ezek az 
egységek vagy a régió más egységei nem hajthatnak végre akciót ugyanebben a fordulóban - nem 
támadhatnak vagy mozoghatnak - de még érkezhetnek hozzájuk további egységek máshonnan. 

PÉLDA 

A Gallente játékosnak szándékában áll megvédeni a Caldari birodalommal közös határát: Sinq 
Laisonból öt egység lép el, és megosztja ezeket Lonetrek és Placid között. A forduló további részében 
a Gallente játékos nem támadhat és nem mozoghat egységekkel sem Sinq Laisonból, sem 
Lonetrekből, sem Placidból, de még tovább erősítheti a régiót valahonnan máshonnan érkező 
egységekkel. A következő hadvezetési fordulója alatt támadhat Lonetrekből vagy Placidból, ha 
szeretne (D és E kép). 

TÁMADÁS 

Amikor támadunk, akkor egy régiónk összes egysége harcba száll egy szomszédos ellenséges régió 
összes egységével, kivéve az ügynököket (az ügynökök csatában való szerepét a második lépésben, a 
következő oldalon részletezzük). Székhely régiót is megtámadhatunk, hogy megsemmisítsük a rajta 
állomásozó egységeket, de nem foglalhatjuk el. 

- Ugyanazt a régiót többször is megtámadhatjuk ugyanabban a hadvezetési fordulóban, de 
támadhatunk egy adott régiót fordulónként csak egyszer. De megtámadhatunk egy régiót több 
szomszédos régióból is, egyik támadás követi a másikat. 

- Minden támadás egy akciónak minősül. 

- Ha támadunk egy adott régióból, akkor a régió egységei nem hajthatnak végre újra akciót 
ebben a fordulóban - nem támadhatnak vagy mozoghatnak később az adott fordulóban. 

Amikor támadunk ezeket a lépéseket követjük: 

ELSŐ LÉPÉS - Meghatározzuk a támadó és a védő erőket. 

- A támadó erőnk megegyezik a régióban lévő egységeink számával. 

- Az ellenfél védekező ereje a régiójában lévő egységeinek a száma. 

- Ha az ellenfélnek előőrse vagy székhelye van a megtámadott régióban, akkor +1-gyel 
növelheti  a védekező értékét. 

MÁSODIK LÉPÉS - Ügynökök összehasonlítása 

- Összehasonlítjuk a védekező régióban lévő ügynökeink számát a nálunk lévő ügynökök 
számával. Ha valamelyik játékosnak több ügynöke van a másik játékos régiójában, akkor ennek 
megoldását a következő lépésben részletezzük. 



HARMADIK LÉPÉS - Válasszunk kockát és dobjunk 

- Mind a támadó, mind a védekező játékos a zsákból vesz egy kockát, és egyszerre, titokban 
választanak a kockák közül a támadó vagy védő erejükig bezárólag. Például, ha négy egység vesz részt 
a csatában, akkor választhatunk 0-4-ig bármelyik típusú kockát, taktikait, sérülést és pajzsot, de a 
maximum 4 kocka összesen. A kockák bármilyen színűek lehetnek. Mindegyik zsákban csak öt kocka 
van mindegyik színből, nem tudunk ötnél több kockát választani egyik adott színből sem. 

- Ha az egyik játékosnak több ügynöke van, mint a másiknak (lásd Második Lépés), akkor vár, 
amíg az ellenfele kiválasztja a kockáit. Mielőtt az ügynökökkel előnyben lévő játékos kiválasztja a 
kockáit, felteszi az ellenfelének a következő kérdések egyikét, amelyikre őszintén kíváncsi: 

- Mennyi sérülés kockát választottál? 

- Mennyi pajzs kockát választottál? 

- Mennyi taktikai kockát választottál? 

- Amikor mindegyik játékos végzett, felfedik a kockákat, és dobnak egyet az összes kockával. 

NEGYEDIK LÉPÉS - A csata végrehajtása 

Először összevetjük a taktikai kockáinkat (ha vannak), az ellenfél taktikai kockáival. Ha valamelyik 
játékos magasabb taktikai pontot dobott a másiknál, akkor taktikázik, ahogy azt a jobb hasábban 
leírjuk, ahol a kockákat magyarázzuk. Ha mi öt taktikai kockával dobunk, és az ellenfelünk csak eggyel, 
akkor mi négy taktikai akciót kapunk, mivel ennyi taktikát dobtunk feleslegben, vele szemben. 

Használjuk a harci kockákat a csata végrehajtásánál. Három típusa van a harci kockáknak: 

A fehér kockák a taktikai kockák. Ha alacsonyabb taktikai értéket dobunk ellenfelünknél, akkor neki 
taktikai előnye van, és nem hajthatunk végre taktikai akciót. Ha magasabb a taktikai értékünk, mint az 
ellenfélé, akkor  minden, az ellenféléhez viszonyítva feleslegben lévő taktikai dobás teszi lehetővé az 
alábbi taktikai akciók egyikét: 

- Lemondunk egyik egységünkről valamelyik kapcsolt régióban, mielőtt a sérülést kiosztanánk. 
Az egység, melyről lemondtunk a csata további részében nem támadhat és nem léphet. 

- Átvállaljuk az ellenfél 1 sérülés pontját. ??????

- Csökkentjük az ellenfél pajzsát 1-gyel. 

A piros kockák a sérülés kockák. Minden sérülés pont megsemmisít egy ellenséges egységet. 

A kék kockák a pajzs kockák. Minden pajzspont 1 ellenséges találatot/sérülést véd ki.  

A sérülés kiosztjuk mindkét oldal egységeinek. Minden sérülés pont, melyet nem véd ki pajzs, 
megsemmisít egy egységet. A megsemmisített egységek a tulajdonosuk tartalékába kerülnek, a nem-
használt egységekhez. Az ügynökök nem semmisülnek meg a harcban. 

ÖTÖDIK LÉPÉS - A támadás következményei 



Amikor elveszítjük az utolsó egységünket a régiónkból, akkor a régió is elveszik, és a következő dolgok 
történnek: 

- Ha a régióban volt előőrs, akkor az előőrs megsemmisül. Amikor elvesztünk egy előőrsöt, 
akkor az ezt jelző erőforrás lapkát is elveszítjük a raktárunkból. Ha nincs egy sem a raktárunkban, 
akkor a játékos, aki megsemmisítette az előőrsöt, választ, hogy honnan vegyük le a lapkát. Ha a 
választása egy jegyzéken lévő erőforrás lapka, akkor a kalendáriumon lévő pecsét a helyén marad, de 
kevesebb akcióhoz jutunk abban a fordulóban. Ha valamelyik tervezet kártyáról vesz le egy erőforrás 
lapkát, akkor a tervezet kártyát eldobjuk. 

- Ha egy előőrsünket megsemmisítik, akkor ellenfelünk elvehet egyet a régiókártyáink közül, 
melynek színe megegyezik azzal a régióval, melyben a helyőrség volt (vagyis zöld, kék, narancssárga 
vagy piros). Ha nincs megfelelő színű régiókártyánk, akkor a következő lehetséges ez alatti 
értékcsoportból választhat egyet, ha egyáltalán van ilyen. 

- Az ellenfelünk betörhet az elvesztett régióba, bármennyi egységgel beléphet egy, a csatában 
részt vevő másik régióból, akár ő volt a támadó akár nem. Az utolsó egység nem hagyhatja el a régiót. 

- Ha az ellenfelünknek ügynöke volt a régióban, akkor az ügynök normál egységgé válik. Így, 
még ha az ellenfelünk el is vesztette a régiót a csatában, még követelheti a miénket. 

- Ha az ellenfél nem tör be a régióba, és ügynöke sincs ott, ami miatt követelheti, de egy vagy 
több másik játékosnak van ügynöke ott, akkor a kupac alján lévő ügynök válik általános egységgé, és 
megkapja a régiót. 

PÉLDA

 A Gallente játékos a Tenerifisen megtámad egy Omiston lévő Amarr előőrsöt. Gallente támadó ereje 
a hat egységből 6, Amarr négy egységének és előőrsének védekező ereje 5. Gallentenek több ügynöke 
van, mint Amarrnak, így a Gallante játékos feltehet egy kérdést az Amarr játékosnak a választott 
kockákra vonatkozóan, még mielőtt kiválasztja a sajátjait. Amikor az Amarr játékos kiválasztotta a 
kockáit, a Gallente játékos felteheti a kérdést. 

Gallente: Mennyi sérülés kockát választottál? 

Amarr: 2 sérülés kockát használok. 

Ezután a Gallante játékos kiválasztja a hat kockáját, és mindkét játékos egyszerre dob. 

Mivel Gallente nyolc sérüléséből csak hármat véd ki, Gallant elhatározza, hogy a taktikai akciót 
felhasználva kivéd egy sérülést/találatot az Amarr játékostól. A sérüléseket kiosztjuk, és Gallente veszt 
2 egységet Tenerifisről; Amarr minden egységét elveszti Omistról, és az előőrse megsemmisül. A 
Gallente ügynökből egység lesz, és a Gallente játékos úgy dönt, hogy betör Omistra a Tenerifisen lévő 
összes egységével, kivéve a legutolsót. 

Mivel a Gallente játékos megsemmisített egy előőrsöt egy piros régióban, ezért most elvesz egyet 
Amarr piros régió kártyái közül, mely egyenként 4 győzelmi pontot jelent. Mivel az Amarr játékosnak 
nincs piros vagy sárga régió kártyája, így a Gallente játékos helyette csak Amarr egy kék régiókártyáját 
veheti el. 



TERVEZET KÁRTYÁK 

3 33 lapból álló pakli alkotja: fejlesztés, tervezés és munkaszervezés pakli. A fejlesztés kártyák a 
birodalom terjeszkedését segítik, és a politikai térkép alakítását; a termelés kártyák a harcban 
segítenek; a munkaszervezés kártya lehetővé teszi a játék sebességének vagy a forduló sorrendjánek 
változtatását. 

KÁRTYÁK HÚZÁSA ÉS ELDOBÁSA 

Tervezet kártyákhoz juthatunk a munkaszervezési fordulónk munkaszervezés akciója során. 

A forduló elején eldobhatunk egyet a még fel nem használt kártyáink közül, hogy további akcióhoz 
jussunk a fordulóban. A forduló típusának és a kártya típusának azonosnak kell lennie; nem 
dobhatunk el egy fejlesztés kártyát a termelés fordulónk elején. 

A tervezet kártyákat titokban tartjuk kijátszásukig. 

A TERVEZET KÁRTYÁK HASZNÁLATA 

A legtöbb kártya kijátszásához nincs szükség erőforrás lapkákra, és bármikor kijátszhatók egyszerűen 
bejelentjük, hogy ez a célunk, és felfedjük a kártyát. Az ilyen kártyát a végrehajtás után ennek dobott 
lapjaihoz tesszük. 

Néhány kártya kijátszásához erőforrás lapkára van szükség. Ezek a kártyák bármikor kijátszhatók, amíg 
megvan a szükséges erőforrás lapka a raktárunk területén. Amikor erőforrás lapkával játszunk ki egy 
kártyát, akkor tegyük a kártyát magunk elé, és tegyük rá az erőforrás lapkát. A kártya azonnal kifejti 
hatását, és addig tart a hatása, amíg az erőforrás lapka rajta van. A fordulónk alatt bármikor 
választhatjuk, hogy visszatesszük az erőforrás lapkát a raktárunkba, de ilyenkor a kártya a dobott 
lapokhoz kerül. 

KÁRTYÁK HASZNÁLATA A HARC ALATT 

Minden harci kártyát ki kell játszani, még a kockák kiválasztása és a dobás előtt, hacsak másképp nem 
rendelkezünk. Először a támadó játssza ki kártyáit, ezt követően a védekező. Ha, például a támadó 
passzol, és a védekező játssza ki kártyáit, akkor ezitán a támadó már nem reagálhat a kijátszott 
kártyákra. 

JÁTÉK 2 VAGY 3 JÁTÉKOS ESETÉN 

3 JÁTÉKOS JÁTÉK 

A szabályok a 3 játékos játéknál pontosan megegyeznek a négy játékos játékkal. 

3 játékosnál csak hét kártyát fedünk fel egyszerre a politikai térképen. 3 régiókártyát fedünk fel az 
előkészületek során, majd kettőt a kezdő játékos a előkészület körben, egyet a második játékos, egyet 
a második játékos, és végül egyet az utolsó játékos. 

2 JÁTÉKOS JÁTÉK 

A szabályok a 2 játékos játéknál pontosan megegyeznek a 4 játékos játékkal, azzal az egy kikötéssel, 
hogy a térképnek csak a zöld és a kék régióit használjuk. Így a 2-játékos játéknál a sárga és a piros 



régiók, és egyik ide vezető csillagkapu sem számít. Ezért az előőrs építésénél nem kell, hogy egységek 
legyenek a vele kapcsolatban lévő sárga régiókban.  A változások a következők: 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI 2 JÁTÉKOSNÁL 

Szedjük ki az összes piros és narancssárga régió kártyát, és tegyük vissza a dobozba. Majd keverjük 
meg a paklikat az általános szabályok szerint, és osszuk mindegyiket a politikai térkép megfelelő 
négyzeteire. Ahelyett, hogy hét kártya lenne minden négyzeten, most csak négy kártya lesz. 

Használjuk a két nem játszott birodalom egyikének hajóit, hogy letakarjuk a játéktábla összes piros és 
narancssárga régióját (tegyünk mindegyikre egy egységet). Ezek az egységek csak arra szolgálnak, 
hogy jelezzék a nem használt régiókat; a haladó játékosoknak nincs rá szükségük. 

ELŐKÉSZÜLET KÖR 2 JÁTÉKOSNÁL 

Az előkészület kör változatlan, kivéve, hogy a székhely kék régióra is letehető. 

Csak hat kártya van felfedve egyidejűleg a 2 játékos játéknál a politikai térképen. Három régió kártya 
az előkészületek során, majd kettő az első játékos által, és egy a második játékos által. 


