
 

 

Galaxis Roncsderbi Nagy Kiegészítő – kártyasegédlet 

 

Rázós Utak 

Tisztességtelen verseny 

Az a játékos, aki ki szeretné használni az Elhagyatott 
Állomást vagy Hajót, először kap egy-egy erős ágyúlövést 
minden mögötte repülő erősebb játékostól. 

 

 

Irigyelt Hajtómű 

A repülés elején minden játékos kap egy könnyű ágyúlövést 
a mögötte lévő játékostól. Minden alkalommal, amikor egy 
kalandkártya kijátszása után új játékos kerül vezető 
pozícióba, a második játékos hátulról meglövi egy könnyű 
ágyúlövéssel. 

 

Űrszemét 

Ha egy hajóról alkatrészek repülnek le, a kalandkártyák 
lejátszásának végén nagy meteorokként repülnek szemből 
az összes mögötte repülő játékosnak. 

 

 

Fordított meteorok 

A nagy meteorok kicsik, a kicsik nagyok lesznek. 

 

 

 

Rázós Utazás 

Mielőtt hozzáadnád a negyedik paklit a kártyákhoz ennek a 
körnek az elején, adj hozzá ugyanannyi III-as szintű kártyát. 



 

 

Kegyetlen sors 

A Harci Zóna és a Szabotázs az összes játékosra hat, 
kivéve azt, akinek a legtöbb van valamiből. Azokat a 
kabinokat, melyeket érint a Járvány, el kell dobni. A 
Csillagpornál repülőnapok elvesztése helyett a nyitott 
csatlakozóval rendelkező alkatrészeket veszítjük el. 

 

Déja vu 

Egy időhurok csapdájába estél. Miután végrehajtottátok az 
összes kalandkártyát, kezdjétek el őket újra, fordított 
sorrendben (kivéve a kihasznált lehetőségeket). Egy 
időhurok csapdájába estél. 

 

Páncéltörő lövedékek 

Ha egy meteor vagy ágyútűz elpusztít egy alkatrészt, a 
lövedék megy tovább, míg bele nem ütközik a következő 
alkatrészbe (ha van). Ha elpusztította a második alkatrészt 
is, megáll. 

 

Kozmikus Pszichózis 

Minden kalandkártya után dobjatok koordinátákra. Ha a 
koordináták egy olyan kabinra esnek, melyben van egy vagy 
több emberi legénység (nem idegen), megőrülnek, és a 
kabin megsemmisül. 

 

Anyagfáradás 

Minden Nyílt Űr kártya után dobjatok koordinátákra. Az azon 
a koordinátán lévő alkatrész megsemmisül. 

 

 

 

 

 



 

 

Hajó szakszervezet 

Az utolsó kalandkártya felfedése előtt vagy fel kell adnod a 
repülőutad, vagy fizetned kell legénységi tagonként 1 
kreditet vagy 1 árut. 

 

Bedöglött Akkumulátorok 

Ha egy alkatrészt akkumulátorjelzővel aktiválunk, eggyel 
több jelzőbe fog kerülni (kivéve az erősítő használatát egy 
olyan alkatrésszel, mely akkumulátorjelzővel működik; ez 
csak 3 jelzőbe fog kerülni). 

 

Robbanó Áruk 

Ha egy árukat szállító alkatrész pusztul el, a körülötte lévő 8 
szomszédos alkatrész is megsemmisül. Ez láncreakcióhoz 
is vezethet. 

 

 

Robbanó Akkumulátorok 

Ha egy akkumulátorjelzőket tartalmazó alkatrész pusztul el, 
a körülötte lévő 8 szomszédos alkatrész is megsemmisül. Ez 
láncreakcióhoz is vezethet. 

 

 

Fertőzött Áruk 

Csak az idegenek tudnak biztonságban árut szállítani. Ha 
árufelvételnél az újonnan felvett árukockák száma 
meghaladja a fedélzeten lévő idegenek számát, elveszítesz 
egy emberi űrhajóst minden egyes extra, új kocka után (még 
ha nem is veszed őket fel). 

 

 

 

 



 

 

 

Bukfenc 

Azok a bosszantó gravitációs anomáliák! Az építés alatt a 
hajtóművek előre és hátra is nézhetnek. Az előre mutató 
hajtóművek nem számítanak bele a hajtóművek erejébe. 
Minden Nyílt Űr kártya után fordítsd meg a hajód 180 fokkal. 

 

Defektes csatlakozók 

A hajtóművek erejének meghatározásakor vonj le 1-et 
minden egyes univerzális csatlakozóért, mely szimpla vagy 
dupla csatlakozóhoz kapcsolódik. Ezt a büntetést 
csökkentheted bármennyi alkatrész eldobásával, mely ilyen 
módon kapcsolódik. (Ezek leesnek.) 

 

Rendelésre készítve 

Építkezés előtt minden játékos húz 12, 18 vagy 24 lefordított 
alkatrészt (a kör számától függően). Az építkezés 
kezdetekor fordítsátok fel a lapkákat. Ezeket senki más nem 
használhatja. A repülőutad végén fizess 1 kreditet minden 
egyes fel nem használt alkatrészért. 

 

Halott Zóna 

Az építés előtt dobjatok egy oszlop meghatározásához. (Ha 
az oszlop a hajót meghatározó mezőkön kívülre esik, addig 
dobjatok, míg el nem találjátok.) Ebben az oszlopban egyik 
alkatrész sem fog működni (kivéve az Elpusztíthatatlan 
burkolatot.) 

 

Balszerencse 

Ha meteorra vagy ágyútűzre dobtok és annak 
következtében senki sem kap találatot vagy veszít 
akkumulátorjelzőt, dobjatok újra (legfeljebb háromszor). 

 

 



 

 

 

Kemény Rosszfiúk 

Az ellenségek 2 ponttal erősebbek lesznek. 

 

 

 

Kellemetlen Meglepetés 

Hajód megépítését követően, de annak előkészítése előtt 
húzz e helyett egy másik, helyettesítő kártyát. Ha az újabb 
kártya egy építkezésre vonatkozó kártya, melyet az 
építkezési szimbólum jelöl, húzzatok egy másik helyettesítő 
kártyát. 

 

Pánik 

Ha bármikor nyitottá válik egy kabin valamelyik csatlakozója, 
annak legénysége (legyen az idegen vagy emberi) elhagyja 
a hajót. 

 

 

Paranoia 

Bárki, aki le szeretne szállni egy bolygón, először kap egy 
erős ágyútüzet szemből a paranoiás helyiektől. (Először 
mindenki dönt. Azután dob. Ezt követően pedig felveszi az 
árukat.) 

 

 

A Dolgozók Kártérítése 

Ha legénységi tagot vesztesz (az Elhagyatott Hajót és a 
Szeméttelepet kivéve), helyezd őket a dobott lapkáid mellé. 
Repülőutad végén elvesztett legénységi tagjaidért 
személyenként 3 kreditet fizetsz. A hajó biztosítása erre a 
büntetésre nincs hatással. 

 



 

 

Ördögi Fondorlatok 

 

Rendszerteszt 

Az akkumulátorjelzőkkel működő alkatrészek tesztelésével kell 
bizonyítanod, hogy elektromos rendszered működik. 2 ilyen alkatrész 
tesztjéhez 1 akkumulátorjelzőt kell befizetned. Azokat az 
akkumulátorral működő alkatrészeket, melyeket nem teszteltél, fel kell 
adnod. 

 

 

 

Közlekedési dugó 

Szüntessétek meg az űrhajók közötti mezőket, így minden hajó 
egymás mögött fog repülni. A sorrend ugyanaz marad. 

 

 

 

 

Lesből támadás 

A legkisebb ágyúerősséggel rendelkező játékos a következő lövéseket 
fogja kapni:  

A lesből támadás során az oldalra vagy hátra mutató ágyúk ereje 1, az 
előre mutató ágyúké pedig 0,5 lesz. 

 

 

Aszteroida Mező (1) 

A játékosok a vezetővel kezdve döntenek, hogy átrepülnek rajta vagy 
kikerülik. Akik átrepülnek rajta, a következő meteorokkal néznek 
szembe: 

Akik kikerülik, 8 repülési napot veszítenek. 

 



 

 

 

Aszteroida Mező (2) 

A játékosok a vezetővel kezdve döntenek, hogy átrepülnek rajta vagy 
kikerülik. Akik átrepülnek rajta, a következő meteorokkal néznek 
szembe: 

Akik kikerülik, 7 repülési napot veszítenek. 

 

 

 

Nagy Hajóért Járó Jutalom 

Az a játékos, akinek a legtöbb alkatrésze van (vagyis a legkevesebb 
üres mezője), ugyanannyi jutalmat kap, mint a legszebb hajóval 
rendelkező játékos. 

 

 

 

 

Ellenőrzőpont 

A játékosok a repülési sorrendjüknek megfelelően azonnal jutalmat 
kapnak (mely megegyezik a repülés végén kiosztott bónuszokkal). 

 

 

 

 

 

Kozmikus Sugarak 

Elveszíted az összes akkumulátorjelződ, árukockád és legénységi 
tagod azokról az alkatrészekről, melynek van legalább egy nyitott 
csatlakozója. 

 



 

 

 

Kereszttűz 

A játékosok a vezetővel kezdve eldöntik, hogy átrepülnek a 
kereszttűzön vagy várnak. Akik átrepülnek rajta, a következő lövéseket 
kapják: 

Akik inkább várnak, 6 repülési napot veszítenek. 

 

 

 

 

Vámvizsgálat 

Minden játékosnak 1 kreditet kell fizetnie a fedélzeten lévő árukockái 
darabjáért. 

 

 

 

 

Öko-járőr 

Ha több akkumulátorjelződ van, mint akkumulátort használó 
alkatrészed, fizess 1 kreditet minden extra akkumulátorjelződért. 

 

 

 

 

Bosszúállás 

A leghátul lévő játékossal kezdve a játékosok meghatároznak egy 
összeget és egy oszlopot. A közvetlenül előtte lévő játékosnak azonnal 
ki kell neki fizetnie ezt az összeget, vagy kap egy lövést hátulról a 
megnevezett oszlopban. 

 



 

 

 

Bevándorlási Hivatalnokok 

Illegális idegeneket alkalmazol? 

A fedélzeten lévő idegenek számának megfelelően fizess 3, 5 vagy 6 
kreditet. 

 

 

 

 

Eladó Tragacs 

A játékosok krediteket ajánlanak a roncshajóra. A legtöbbet ígérő 
játékos fizet és megkapja annak tartalmát. 

 

 

 

 

Pszicho-kannibálok 

Számold össze a hajtóműerősséged. 

Csak ezzel megegyező számú legénységi tagot tarthatsz meg. 

Ha IIA osztályú hajót használsz, a hajó bal- és jobboldalát külön 
kezeld. 

 

 

 

Minőség-ellenőrzés 

A legszebb hajó tulajdonosa jutalmat kap (a repülés végén járó 
jutalommal megegyező értékében). 

 

 



 

 

 

Karantén 

A fedélzeten lévő emberi űrhajósaid darabjáért 1 repülési napot 
veszítesz. 

 

 

 

 

 

Szűkülő Út 

Minden hajónak 2 nagy meteor ütközik szemből. 

Ne dobjatok. A meteorok minden hajónak a legszélső bal- és jobboldali, 
beépített oszlopaiba csapódnak be. 

 

 

 

Sebességmérő 

Egy zsaru fényképez az aszteroida mögül! 

Számold össze a hajtóműerősséged. 

Büntetésképpen fizess dupla annyi kreditet, mint amennyivel 
hajtóműerőd meghaladja a leglassabb játékos hajtóműerejét. 

 

 

 

Megfeneklett Hajó 

A kapitánynak vásárolnia kell néhány hajtóművet. 

A játékosok ajánlatokat tesznek. Aki a legtöbb hajtóműalkatrészt 
ajánlja fel (egy duplahajtómű ugyanannyinak számít, mint egy 
szimpla), feladja a hajtóműveket és kap 12 kreditet. 



 

 

 

Körülvéve 

Ha még legalább két játékos versenyben van: 

A vezetőnek az alábbiakkal kell szembenéznie: 

Az utolsó játékosnak az alábbiakkal kell szembenéznie: 

 

 

 

A Tömeg 

Minden játékosnak sorrendben haladva 7 kreditet kell befizetnie, 
ellenkező esetben kezdőalkatrészük megsemmisül. 

 

 

 

 

Bizalomtörők 

Milyen típusú alkatrészből van a legtöbb a birtokodban? 

• Ágyúkból (beleértve a duplaágyúkat)? 

• Hajtóművekből (beleértve a duplahajtóműveket)? 

• Kabinokból? 

• Rakterekből? 

• vagy Akkumulátor alkatrészekből? 

Ha több mint 3 van egy típusból, fizess 2 kreditet minden alkatrész után, mely a 3-at 
meghaladja.  

 

 

 

 



 

 

 

Tágra Nyílt Űr 

Minden szempontból úgy kezeljük, mint a Nyílt Űrt. 

Ugyanúgy hajtsátok végre, de a játékosok hajtóműerejük duplájával 
haladnak előre. 

 

 

 

Bónusz kártyák 

 

Bürokrácia 

Az utolsó játékos titokban beállít egy kockát 1-től 6-ig bármelyik 
számra. A vezetővel kezdve a többiek megpróbálják kitalálni a számot. 
Akik rosszul tippeltek, annyi repülőnapot lépnek vissza, amennyi a 
kockán látható. Akik jól tippelnek, 3 kreditet kapnak a banktól. 

 

 

Roboszimatok 

A játékosok titokban a kezükbe rejtenek valamennyi kreditet, majd 
egyszerre felfedik. Aki a legtöbbet ajánlja (döntetlen esetén a hátrébb 
lévő nyer), választ egy koordinátát és fizet. Mindenki - ezt a játékost is 
beleértve - feladja az azon a koordinátán lévő alkatrészét. 

A választott koordinátákban nem szerepelhet a 7-es szám. 

 

 

 

Szeméttelep (1) 

 

 

 



 

 

 

Szeméttelep (2) 

 

 

 

 

 

 

Űrbiliárd 

 

 

 

 

 

 

Csillagdepó 

Tegyetek ki 6 fel nem használt alkatrészt. A vezetővel kezdve minden 
játékos elvehet 1 alkatrészt és hozzáadhatja hajójához vagy 
kicserélheti egyik alkatrészével. Az új akkumulátorokra jelzőket 
teszünk, az új kabinokba pedig új legénységi tagokat. 

 

 

 

Kék idegenek 

Technológus 

Ha van legalább 1 akkumulátorjelződ, az első 
akkumulátorhasználat ingyenes lesz (kalandkártyánként 
egyszer). 

 

 



Ügyvéd 

Ha egy biztosítható hajóval repülsz, nem kell fizetned az 
elvesztett alkatrészekért. Nem biztosítható hajó esetén csak 
a feléért kell fizetned (lefelé kerekítve). 

Diplomata 

A repülés során egyszer elkerülheted egy ellenség 
támadását, vagy a Harci övezet egyik sorát; a Diplomata 
ezután távozik. 

Menedzser 

A többi idegened hatékonysága 1-gyel növekszik. A repülés 
végén 1/3/6 kreditet kapsz a fedélzeten maradt 1/2/3 
idegenedért. 

Kereskedő 

Az áruk eladásánál a piros és sárga árukért +1 kreditet 
kapsz (még ha fel is adtad). 

Fordította és szerkesztette: X-ta
Lektorálta: Artax
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