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JÁTÉKOSTÁBLA
KezdŐszektorHAJÓMODELL

RITKA

TEHCNOLÓGIALAPKA

FEJLESZTÉSLAPKA FelfedezÉSLAPKA

NAGYKÖVETLAPKA GKVR LAPKA +40  kÉzletjelzŐ

KÜLSŐSZEKTOR

KÖRSORREND JELZŐ KÖVETKEZŐ
KÖRSORREND JELZŐ

KÖRSORREND TÁBLA ZSÚFOLTHEXA TÁBLA

JÁTÉKOS KÉSZLET 1 játékostábla (két oldalas), 1 kezdő 
szektor hexa (#239/240), 3 nagykövetlapka.

ŰRHAJÓ MODELLEK Egy teljes szett űrhajómodell (18 űr-
hajó) az alapjáték mind a 6 idegen fajához.

HEXÁK 1 normál külső szektor hexa (#325).

LAPKÁK 1 ritka technológialapka, 1 fejlesztéslapka, 2 fel-
fedezéslapka, 1 haladó GKVR lapka, 6 +40 készletjelző, 
10 körsorrend jelző, 9 következő körsorrend jelző.

TÁBLÁK 2 körsorrend tábla (3-6 játékos számára és 1  ki-
egészítő 7-9 játékosnak), 2 zsúfolthexa tábla.

Példa: Ebben a körben a sorrend Terran, 
Hydran, Planta, Draco. Planta már pasz-
szolt. Most a Hydran is passzol, és a “2”-es 
jelzőt a jelzője alá helyezi. A következő 
körben a Planta lesz kezdőjátékos.
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JÁTÉKOS-SORREND VARIÁNS

Új komponensekECLIPSE:EGYES SZÁMÚ ŰRHAJÓ KIEGÉSZÍTŐ

TARTALOM

A kiegészítő új komponenseit szabadon keverheted az 
alapjáték és a többi kiegészítő részeivel.

ŐSI VADÁSZ FELFEDEZÉS Lehelyezhetsz vadászokat ma-
ximum 6 építőanyag értékben a hexára. Például, a Rho 
Indi Szindikátus csak egy vadászt helyezhet le, mert az ő 
vadászai 4 építőanyagba kerülnek. 

VONÓSUGÁR RITKA TECHNOLÓGIA Ha rendelkezel ezzel a 
technológiával, az ellenfeleid nem vonulhatnak vissza az 
ellened vívott csatákban.

BIZTONSÁGI TANÁCS FEJLESZTÉS A játék végén 1 győ-
zelmi pontot kapsz, plusz 1 győzelmi pont minden Nagy-
követért, aki a hírnévsávodon van.

HALADÓ GKVR A játék kezdetekor válaszátok ki véletlen-
szerűen az új GKVR lapka egyik oldalát és helyezzétek a 
Galaktikus Központ hexára.

ÚJ FAJOK A Terran Szeparatisták és a Magellán Őrzői 
megegyeznek az alapjáték Terranjaival illetve az Ősök 
felemelkedése kiegészítő Magellánjával.

ÚJ KÜLSŐSZEKTOR (III) HEXA Egy új hexa a külső szek-
torokhoz.

ZSÚFOLTHEXA TÁBLA Az alapjátékban található
zsúfolthexalapka párjai.

+40 KÉSZLETJELZŐ Ha bármelyik készletedből több 
lesz mint 40, ezek a jelzők segítenek nyílvántartásukban.

ÁTTEKINTÉS Ebben a variánsban a játékos sorrendet az 
előző körben történt passzolási sorrend határozza meg.

ELŐKÉSZÜLETEK Helyezzétek a játékosok Sorrend jel-
zőjét a Sorrend-sávra. A kezdőjátékos jelzőjét helyezd 
a legbaloldalibb karikába, az óramutató járásával meg-
egyezően a második játékosét az ettől jobbra lévő kari-
kába és így tovább.

SZABÁLYOK Az akciófázisban a szokásos, óramutató 
járásával megegyező rendszer helyett a sorrend-sávon 
látható sorrendben hajtsátok végre az akciókat, balról 
jobbra haladva. Ha passzoltok, helyezzétek a sorrend-jel-
zőitek alá az elérhető legkisebb számú Következő Kör-
sorrend jelzőt. A takarítás fázis végén rendezzétek újra 
a sorrend jelzőiteket úgy, hogy az “1”-es feletti kerüljön 
a legbaloldalibb karikába és így tovább. Távolítsátok el a 
tábláról a “következő kör sorrend” jelzőket.
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A Szeparatisták eredetileg a kíméletlen Directorátus ellen lázadó kis 
mozgalomként indultak. Annak ellenére, hogy a Direktorátus gyorsan 
cselekedett és csírájában fojtott el minden lázadást, egy erős frakció 
emelkedett fel, hogy megállítsa a Belső Kört. A hosszú polgárháború 
után a Terran Szeparatistáknak sikerült elhagyniuk a Procyon elnyomást 
a hozzájuk csatlakozó hasonló gondolkodású Terran fajjal (és a pletykák 
szerint néhány idegennel). Most letelepedtek a Mu Arae rendszerben, 
hogy újrakezdhessenek mindent.

A legrégebbi ismert Magellán csoport, az Őrzők, úgy vélik, hogy ők ren-
delkeznek legnagyobb bölcsességgel és elszántsággal. Alaposan átgon-
dolják terveiket, ritkán térnek el tőle, ha egyszer elkötelezték magukat. 
Akár fokozódó Ősi tevékenység az oka, akár galaxisunkban dúló folya-
matos hatalmi harc, a Nagy Őrzők megindították a mozgósítást és óriási 
flottájuk közeledik…


