
Most vélhetően arra gondoltok, hogy együtt kipróbáljátok ezeket a 
kiegészítőket. Príma! Némelyeket úgyse könnyű szétválasztani. A 
IV osztályú űrhajókhoz kellenek az új kalandkártyák. Az új kaland-
kártyákon vannak behatolók, akik ellen aligha vehetitek fel a harcot 
az új alkatrészek nélkül.

Ám ha mégse akartok mindjárt túlzásokba esni, egyelőre hagyjátok 
ki a IIB és IIIB osztályú űrhajókat. Célszerűbb először csak a II, III 
és IV osztályű űrhajókkal repülni, kitapasztani a behatolókat - és 
csak ezután rátérni a bonyolultabb űrhajókra.

A Háttércsapat kiegészítője külön is használható. Ki is hagyhatjá-
tok, hogy ne bonyolítsátok agyon a dolgokat. Másfelől viszont a 
Háttércsapat nem olyan, mint az előző dobozból a Rázós útak vagy 
az Ördögi machinációk - a Háttércsapat segít titeket, nem akadá-
lyoz. (Hát, általában. Egyes kártyák igenis megkeresíthetik az élete-
teket, ha ellenfeleitek úgy igazán kihasználják azokat.)

Ha már mindent kipróbáltatok, ki tudjátok válogatni, mivel akartok 
játszani és mivel nem:

· Például vegyíthetitek az alapjáték és a két doboz űrhajóit.

· Ha IGAZI kihívásra vágytok, ezt a dobozt használhatjátok a Rá-
   zós utakkal és az Ördögi machinációkkal elegyítve. (Nehézsé-
   gi szint: Hisztérikus.)

· Ha viszont kevesebb kihívásra vágytok... Ööö... abban most
   éppenséggel nem tudunk segíteni.
 

Ez a doboz különféle kiegészítőivel még érdekesebbé teheti a Galaxisban töltött vidám napokat. Úgy terveztük
meg őket, hogy jól együttműködjenek, de persze külön is használhatjátok ezeket. A kiegészítők teljesen és totálisan

kompatibilisek a “Kibővített Galaxis Útikalauz” dobozában fellelhető kiegészítőkkel; ha az is a rendelkezésetekre
áll, használjátok bátran. Ha nem, azért ne féljetek, így is remekül fogtok szórakozni.

ÚJ TECHNOLÓGIÁK
42 új alkatrész, új meg új technológiákkal, például olyanokkal, amelyek megvédhetnek a mélyűri behatolók ellen.

ÚJ HAJÓOSZTÁLYOK
10 kétoldalú hajótábla: IIB, IIIB, illetve IV osztályú űrhajókhoz. Ide tartozik még a IV. forduló szabályösszefoglaló-

kártyája, valamint egy marék kozmikus bankjegy, mert ezekkel a IV osztályú űrhajókkal aztán lehet kaszálni!

ÚJ KALANDKÁRTYÁK
4-4 új kalandkártya az I-es, II-es és III-as paklikba, valamint egy egész új, IV-es kalandpakli, ismerős és még

sosem látott kalandok tömkelegével.

BEHATOLÓK
Elég sok új kaland abból áll, hogy behatolók érkeznek űrhajóitokra, hogy felfalják a legénységet vagy felrobbantsák
az egész űrhajót; hogy jobban illeszkedjen az első kiegészítő dobozhoz, találtok itt 2-2 lapot a Rázós utakhoz és az

Ördögi machinációkhoz, meg 1 új kék idegenes foglalkozáskártyát, amelyek mind a behatolókhoz kapcsolódnak.

HÁTTÉRCSAPAT
18 kártya (meg jónéhány jelző): megannyi specialista, akik sokkal gördülékenyebbé teszik a fuvarozást.



ALKATRÉSZHIÁNY
Túl könnyű az űrhajóépítés, ha tele van a raktár. Hogy megmarad-
jon a versenyhelyzet, a játék előtt véletlenszerűen rakjatok vissza
bizonyos számú alkatrészt a dobozba. Hogy pontosan mennyit, 
az attól függ, hányan vagytok, melyik űrhajókat akarjátok megépí-
teni és összesen hány alkatrészetek van.

Ha nincs meg nektek az első kiegészítő doboz, legfeljebb négyen
játszhattok. Ekkor az alábbiak szerint járjatok el:

· Először is képpel lefelé keverjétek össze az összes alkat-
  részt (az alapjátékból és ebből a dobozból).

· Ha négynél kevesebben játszatok, minden “hiányzó” játékos 
  után rakjatok félre 25 véletlenszerűen felkapott alkatrészt 
  (tehát 25-öt, ha hárman, 50-et, ha négyen vagytok).

· Ha nem fogjátok megépíteni a IV osztályú űrhajókat, még 
  25 alkatrészt rakjatok félre.

· A félrerakott alkatrészeket anélkül rakjátok vissza a doboz-
  ba, hogy megnéznétek azokat; egyik fordulóban sem fog-
  játok ezeket használni.

Ha viszont az első kiegészítő dobozt is használjátok:

· Először is képpel lefelé keverjétek össze az összes alkat-
  részt (az alapjátékból és mindkét dobozból).

· Ha ötnél kevesebben játszatok, minden “hiányzó” játékos 
  után rakjatok félre 25 véletlenszerűen felkapott alkatrészt 
  (tehát 25-öt, ha négyen, 50-et, ha hárman, 75-öt, ha ket-
  ten vagytok).

· Ha nem fogjátok megépíteni a IV osztályú űrhajókat, még 
  25 alkatrészt rakjatok félre.

· A félrerakott alkatrészeket anélkül rakjátok vissza a doboz-
  ba, hogy megnéznétek azokat; egyik fordulóban sem fog-
  játok ezeket használni.

Dehát úgyis megvan az összes kiegészítő, már összekevertétek 
az összes alkatrészt és a IV osztályú űrhajókkal repültök, nem? 
Szóval 25 félrerakott alkatrész hiányzó játékosonként, ennyi.

ÚJ ALKATRÉSZEK
Ezek miatt űrhajóitok új dolgokra lesznek képesek - például
visszaverni a behatolókat. A legtöbb teljesen új, tehát ne is
hasonlítsátok az alapjáték alkatrészeihez: a tolórakéták nem
hajtóművek, az önvédelmi rendszerek nem ágyúk, a krúbot-
állomások nem kabinok, a napelemek nem akkumulátorok.
Ha valahol mégis van valami tényleges hasonlóság, kapcso-
lat, arra mindig nyomatékosan felhívjuk majd a figyelmeteket.

Napelemek
A napelemek a Napok fényét energiává
alakítják, amivel más, energiaéhes alkat-
részeket táplálhatnak.

Egy kalandkártya végrehajtása során egy
napelem csak egyszer használható. A

kihasznált napelem 1 E-cellányi energiát biztosít egy olyan alkat-
résznek, amelyhez közvetlen kapcsolódik. Ha egy napelem több
energiaéhes alkatrészhez kapcsolódik, mindig eldönthető, épp
melyik alkatrészt táplálja - az egyik kalandkártyánál lehet az 
egyik, a másik kalandkártyánál egy másik alkatrész. Ha egy nap-
elem egyáltalán nem kapcsolódik energiaigényes alkatrészhez,
akkor semmilyen hatása nincsen.

Napelemmel nem tölthető fel akkumulátor. Napelem nem láthat
el energiával olyan alkatrészt, amihez nem kapcsolódik közvet-
lenül. Egy kalandkártya végrehajtása során egy napelem csak
egyszer használható fel; az egyszer sem kihasznált napelemek
energiája pedig nem “raktározható” el későbbi kalandokra.

Példa
A játékos napelemével energiát
nyom a pajzsgenerátorába, hogy
visszaverje az első kis meteort.
Nem kellett E-cellát beadnia. Ha
utána a dupla ágyújával szét 
akarja lőni a nagy meteort, ahhoz
már egy E-cellára lesz szüksége;
a napelemből már nem nyerhet
energiát, hiszen e kaland során
már kihasználta. Ugyanígy nem
használhatja a napelemet már
arra sem, hogy megint beizzítsa
pajzsgenerátorát a második kis

meteort visszaverendő - ha ezt tenné, ahhoz megint be kell adnia
egy E-cellát.

A következő kalandkártyánál azonban a játékos már újra kihasz-
nálhatja napelemét - akár a dupla ágyújához, akár a pajzsgene-
rátorához.

Tolórakéták
A tolórakéták finom manővereket tesznek le-
hetővé, így ágyúlövések, meteorok kikerülé-
sét - alkalmasint a behatolók ellen is alkal-
mazhatók. (Erről ezen alfejezet végén olvas-
hattok, magukról a behatolókról pedig egy
külön fejezetben.)

A tolórakéták nem tekintendők hajtóműveknek, ezért nem is szá-
mítanak bele a hajtóművek összerejébe.

Egy tolórakéta-alkatrész tolórakétái mindig két irányba mutatnak.
A hajtóművekkel ellentétben a tolórakétáknak nem kell feltétlen
hátrafelé mutatniuk - bármerre mutathatnak. Azonban itt is igaz,
hogy tolórakéta mögötti négyzeten (egy ilyen alkatrésznél két 
ilyen mező is van, hiszen kétfelé mutat) nem lehet másik alkatrész.

Ezt a 42 alkatrészt adjátok az alapjáték alkatrészeihez, így még a gigantikus IV osztályú űrhajókat is meg fogjátok
tudni építeni. Az új alkatrészek egy része különösen akkor lesz a hasznotokra, amikor a mélyűrben behatolók

törnek be űrhajóitokba.

ÚJ TECHNOLÓGIÁK

Itt is, mint az előző dobozban, pontosan 42 alkatrészt
találtok. Miért 42? Kérdezzetek meg egy stoppost!

Mi ez? Az akkumulátorokból származó elektromosság 
szabadon járja a hajót, a napelemé meg nem? Építési előírás,
sajnáljuk. A Vállalkozó Vállalat azért írja ezt elő, hogy a nape-
lemek ne taszítsák feledésbe az akkumulátorokat. A környe-
zetvédők persze okvetetlenkednek: “Miért használjunk akku-
mulátorokat egyáltalán? Mérgezők, rozsdásodnak, és gyak-
ran még fel is robbannak.” A Vállalkozó Vállalatnak persze
erre is van válasza: ”Na, pontosan ezért nem akarjuk, hogy

örökre ott maradjanak a raktárainkban.”



Példa

Helyes és helytelen tolórakéta-elrendezés.

Bármikor használható tolórakéta, amikor egy becsapódó ágyúlöve-
dék vagy meteor irányát (oszlop vagy sor) kockadobás határozza 
meg. A dobások után kell dönteni a tolórakéták felhasználásáról.

A tolórakéta használata 1 E-cellába kerül. Ez aktivál egy olyan
tolórakétát, amelynek iránya merőleges a becsapódás irányára,
és a tolórakéta 1 sorral vagy oszloppal arréblöki az űrhajót. A to-
lórakéta csak a saját űrhajóra hat.

Leegyszerűbb úgy meghatározni az új irányt, hogy a játékos egy
ujját a becsapódás sorára, illetve oszlopára rakja, majd arréb-
mozgatja egy sornyival/oszlopnyival a tolórakéta felé - hiszen a 
tolórakéta a másik irányba taszítja az űrhajót. Hatás, ellenhatás,
Newton, miegymás. Na jó, mutatunk példát.

Példa
Az űrhajó meteorzáporon vág keresztül. A 

vezető dob: az első kis meteor az 5-ös 
oszlopban érkezik. A zöld játékos nem

szeretné elveszíteni egy alkatrészét, ezért
bead 1 E-cellát, hogy beindítsa a bal felé
mutató tolórakétáját. Így számára a kis 
meteor a 4-es oszopban érkezik, ahol

ártatlanul lepattan űrhajójáról. (A
többiek számára a kis meteor továbbra

is az 5-ös oszlopban érkezik.)

                                      A vezető a nagy meteornak 8-ast dob. 
A zöld játékos előző kitérő manővere (tolórakéta-használata)
már nem számít: ez neki is a 8-as oszlop. Az ám, de ott nincs

ágyúja. Tolórakétájával elérhetné, hogy a 7-es oszlopban
érkezzen a meteor, de ott sincs ágyúja. Csak egyszer válthat
tolórakétákkal sort vagy oszlopot, tehát a 6-os oszlopban lévő
ágyúja túl messze van. A 9-es oszlopban lévő ágyúja mit sem 

ér - ahhoz az kellene, hogy jobb felé néző tolórakétája is legyen.

De azért a zöld játékos így is bead 1 E-cellát, hogy számára a
7-es oszlopban érkezzen a nagy meteor - így csak a szerkezeti

elemet veszíti el, a raktere megmarad.

A vezető az utolsó, kis meteornak 4-est dob. Ez a zöld játékos-
nak nem okoz gondot, a kis meteor simán lepattan űrhajója

burkolatáról. Persze beadhatna 1 E-cellát, hogy a kis meteor
teljesen elkerülje az űrhajóját - de nem teszi, hiszen ennek

nincs semmi értelme.

Egy dobást követően egyszer használható tolórakéta - még akkor
is, ha több ilyen alkatrész mutat egyazon irányba, közülük csak
az egyik aktiválható.

Az oldalról érkező nagy meteorok lelövésénél is kihasználhatók a
tolórakéták. Miután véglegessé vált (alkalmasint tolórakéta hasz-
nálata után), melyik sorban érkezik a nagy meteor, az adott vagy
szomszédos sorban lévő, megfelelő irányba néző ágyúval szét-
lőhető. (Ha például 5-ös sorban jönne a meteor, de tolórakétád
miatt a 6-osban érkezik, akkor szétlöheted a 7-es sorban lévő
ágyúddal, hiszen az “lefedi” a 6-os, 7-es és 8-as sorokat.)

Nem használható tolórakéta olyan támadások ellen, ahol nem
kockadobás határozza meg a sort vagy az oszlopot. A belülről
érkező támadásoktól sem védenek (pl. szabotázs kalandkártya).
Tolórakétával lehet védekezni behatolók ellen (hiszen azok az
űrhajón kívülről érkeznek), az alábbi feltételek mellett: 

A tolórakétákat az ágyulövések és a meteorok ellen fejlesztették
ki, de ugyanezen szabályok szerint a behatolók ellen is felhasz-
nálhatók - csak ehhez ki kell iktatni egy kapcsolót. Hogy megvál-
toztathasd az oszlopát vagy a sorát a behatolók belépési helyé-
nek, az kell, hogy a legénységedből legyen valaki egy, a toló-
rakétához közvetlenül kapcsolódó alkatrészen. Ha egy tolóra-
kétádhoz nem kapcsolódik olyan alkatrész, amin van valaki a
legénységedből, a tolórakéta csak lövések és meteorok ellen jó.
A kapcsolót kiiktathatja ember, idegen és aktivált krúbot is (l.
később); sztáziskamrában alvó ember és inaktivált krúbot 
azonban nem képes kiiktatni a kapcsolót. (Sztáziskamrák az
első kiegészítős dobozban találhatók.)

Kábelkötegek
A kábelköteg olyan, mint egy szerkezeti elem,
alapvetően csak összeköt alkatrészeket. De
többre is képes: a kábelköteghez közvetlenül
kapcsolódó alkatrészeket úgy kell tekinteni, 
mintha közvetlen kapcsolódnának egymáshoz.
Ha több kábelköteg kapcsolódik egymáshoz,

a hozzájuk kapcsolódó összes alkatrész “kapcsolódik” egymáshoz.

Például kábelköteg kapcsolatot teremt egy kabin és egy létfenntar-
tó alkatrész között, vagy kábelköteg segítségével jóval több ener-
giaigényes alkatrész ráköthető egy napelemre. Persze a kábeles
összeköttetés negatív következményekkel is járhat - a járványok
kórokozói vagy a radioaktív szivárgás sugárzó részecskéi is ka-
cagva közlekednek a kábeleken keresztül, bármit is tanultál a
biológia- és a fizikaórákon.

Vegyes létfenntartó alkatrészek
A vegyes létfenntartó alkatrész két idegen
fajt is képes kiszolgálni. Ha egy ilyenhez
egy kabint csatlakoztatsz, a kabinra továbbra
is lerakhatsz a 2 ember helyett 1 idegent - 
méghozzá a vegyes létfenntartó alkatrész
bármelyik színében (te választasz).

Az etikett megköveteli, hogy a sikeres kitérő manővert a
fuvaros a “Juhé!” felkiáltással kísérje (egyes szektorokban

a “Huhú!” is elfogadott). Ha viszont valaki pillanatnyi
figyelmetlenségből úgy manőverezett, hogy a

meteor értékes árukkal teli raktér helyett egy legénységi
kabint kapjon telibe, őszinte sajnálatáról és mély gyászáról

a “Hoppá, bocsika!” kifejezéssel tehet tanúbizonyságot.

A legénységed tagjai egyszerűen imádják, amikor ki kell
iktatniuk egy kapcsolót, és órákig elheherésznek azon, hogyan

ugrott el a hajótok a behatolók orra elől. Sőt, ha az erről
készült videót beküldik a Szeszélyes Űrévszakokba, még

ajándékpólót és két perc hírnevet is kaphatnak.



Továbbra is be kell tartani az idegenekre vonatkozó kvótákat:
egy kabinban csak egy idegen lehet, és egy űrhajón minden
színű idegenből csak egy tartózkodhat.

Példa
Erre a kabinra lerakható 2 ember,

vagy 1 kék idegen, vagy 1 lila idegen.

Példa
A kábelkötegnek hála a 

három kabin bármelyikére
lerakható 1 kék idegen, egy
másik kabinra pedig 1 barna
idegen. A harmadik kabinra
mindenképp 2 emberi űrha-

jóst kell lerakni.

Megjegyzendő, hogy kék idegenek csak az első kiegészítő doboz-
ban vannak. Ha kék idegenek nélkül játszotok, a vegyes létfenn-
tartó alkatrészeket úgy kezeljétek, mintha mind barna/lilák lenné-
nek, vagyis bármelyik idegen fajt ki tudják szolgálni. Na persze ez
azt is jelenti, hogy kárba vész a sok citromillatú légfrissítő...

Krúbotállomások 
Egy ilyen állomáson 4 krúbot tartózkodik, az
idő legnagyobb részében a kampókon lógva,
inaktiválva.

1 E-celláért azonban egy kalandkártyányi időre
aktiválhatók a krúbotjai. Ekkor az űrhajó legény-
sége 4 fővel megnő. Ez hasznos akkor, amikor

a legénységek létszámát kell összevetni (háborús zóna, szabo-
tázs), vagy megadott számú legénységet kell összeszedni (elha-
gyatott űrállomás). Másfelől viszont a krúbotok nem helyettesíthe-
tik a valódi legénységet akkor, amikor egy kártya miatt elveszítitek
a legénységetek tagjait (rabszolga-kereskedő, háborús zóna, el-
hagyatott űrhajó).

Krúbot aktiválható azért, hogy a tolórakétákat használni lehessen
a behatolók ellen (l. fentebb). Az aktivált krúbotok felfegyverezhe-
tők (l. lentebb), és a felfegyverzett krúbotok lelőhetik a behatoló-
kat. Mivel az aktivációs idő egy kalandkártya, ugyanaz a krúbot
kiiktathatja egy tolórakéta kapcsolóját, majd fegyvert ragadva
lövöldözhet a behatolókra - mindezt egyetlen kósza E-celláért.

Amit kizárólag emberek tudnak elvégezni, arra a krúbotok sem 
alkalmasak. Továbbra is fell kell adnia a repülést annak, akinek 
már nincs emberi legénysége űrhajóján. A krúbotok nem képesek
felébreszteni a sztáziskamrákban (első kiegészítő doboz) alvó 
legénységet.

Önvédelmi rendszerek
Ezek a kis ütegek a behatolók elleni védekezést
szolgálják. Nem ágyúk, de azért hozzáadódnak
az ágyúk erejéhez.

Amikor az ágyúk erejét kell kiszámolni, minden
kapcsolódó önvédelmirendszer-pár +1-et ad az

ágyúk erejéhez. Nem ad semmit az ágyúk erejéhez az olyan ön-
védelmi rendszer, amelyik nem kapcsolódik másik önvédelmi rend-
szerhez.

Több önvédelmi rendszer is összekapcsolódhat (főleg kábelköteg-
gel), azonban minden önvédelmi rendszer csak egy pár tagjaként
vehető tekintetbe az ágyúk erejének kiszámításakor.

Példa
A) A két önvédelmi rendszer nem kapcsolódik, így semmivel sem

növelik az ágyúk erejét.

B) A négy önvédelmi rendszerből kialakítható két pár, így az ágyúk
erejéhez +2 adódik.     

C) Itt is két pár alakítható ki a négy önvédelmi rendszerből, +2 az
ágyúk erejéhez. Mindegy, hogy függőlegesen vagy vízszintesen 

alakítjuk ki a párokat.
D) A három szélső rendszer mind csak a középsővel képes párt
alkotni, így összesen 1 párral lehet számolni, ami +1 az ágyúk 

erejéhez.

Az önvédelmi rendszerek bónusza akkor is él, ha az űrhajón
egyáltalán nincs ágyú: 0 ágyú és 1 önvédelmirendszer-pár 1-es
erőt jelent, lila idegennel pedig 3-ast.

Az önvédelmi rendszerek - magányosan vagy párban - képesek
megállítani a behatolókat (l. a megfelelő fejezetben).

Fegyverraktár11
A fegyverraktárhoz közvetlenül kapcsolódó
alkatrészen lévő legénység felfegyverkezett-
nek számít. Bárki felfegyverezhető: ember,
idegen, luxuskabin emberi utasa - de még a
krúbotok is.

Persze a sztáziskamrákban alvó emberek és az inaktivált krú-
botok nem fegyverezhetők fel (hiszen ilyenkor nem is számí-
tanak bele a legénységbe).

A felfegyverzett legénység feladata a behatolók legyűrése, de
másra is jók: amikor a legénységek létszámát kell összevetni
(szabotázs, háborús zóna), minden fegyveres duplán számít.
Ez nem így van azokban az esetekben, amikor a legénység
létszámának egy bizonyos értéket kell elérnie (pl. elhagyatott
űrállomás), és akkor sem, amikor a legénység egy része el-
vész (rabszolga-kereskedők, elhagyatott űrhajó).

A B

C D

A xenobiológusok körében szinte dogma, hogy az idegenek
rendkívüli sokfélesége miatt lehetetlen olyan létfenntartó

rendszert megalkotni, amely mindannyiuknak jó. Azonban
egy nemrég közzétett független tanulmány szerint az idege-
nek közötti legnagyobb különbség az, hogy más-más kvalitá-

sú metánt preferálnak: így például a lila idegenek a meleg
metánt kedvelik, a kék idegenek viszont az enyhén hűtött

metánt, egy cseppnyi citrommal felütve.

Miért nem viszik el rabszolgának a krúbotokat? A Statisztikai 
Hivatal nemrégiben 400 rabszolgavadászt kérdezett meg erről.

A választ azonban még mindig nem tudjuk, mivel az esetek 83%-
ában így feleltek a kérdésre: “Fel a kezekkel! Velünk jössz.”



Példa
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Elhagyatott űrállomás: A bal oldali játékos rendelkezik a meg-
kívánt 8 fős legénységgel, a jobb oldali nem.

Elhagyatott űrhajó: A bal oldali játékos visszaadhat 4 főnyi le-
génységet a 6 kozmikus pénzért, a jobb oldali nem.

Szabotázs: A bal oldali játékos legénysége 8 fő. A jobb oldali já-
tékos elkölt 1 E-cellát, hogy aktiválja krúbotjait. Mivel a legénysé-
gek összevetésekor a felfegyverzettek duplán számítanak, az ő
összlegénysége 12-nek számít ((2+4)x2), így szabotázsra a bal

oldali játékos űrhajójában kerül sor.

A behatolók fejezetében olvashattok arról, hogyan védheti meg 
felfegyverzett legénységetek űrhajótokat.

Megjegyzendő, hogy kábelköteg is összekapcsolhatja a fegyver-
raktárat és a fegyvereket használó legénységet. Hogyan jutnak
át a fegyverek a kábeleken, kérdezed? Ez maradjon a Vállalko-
zó Vállalat titka.

Alkatrészek elpuszíthatlan burkolattal0
Az elpusztíthatatlan burkolat az első kiegé-
szítős dobozban bukkant fel - itt már más
alkatrészekkel kombinálva jelenik meg.

Az ilyen alkatrész páncélozott oldala elpusz-
títhatatlan - ez azt jelenti, hogy sem lövés

(kicsi és nagy), sem meteor (kicsi és nagy) nem okoz kárt, ha 
ilyen páncélozott oldalba csapódik.

A nem páncélozott oldalak nincsenek védve: ugyanúgy sérül-
nek lövésektől és meteoroktól, mint a normál alkatrészek. Az
elpusztíthatlan burkolat nem véd a belső robbanásoktól sem
(ilyeneket okozhat szabotázs, de bizonyos behatolók is szok-
tak robbantgatni, csak a poén kedvéért).

Az űrhajók kiválasztása
Bármely űrhajókat használhatjátok, bármilyen sorrendben. Megte-
hetítek, hogy vegyítitek az alapjáték és a két kiegészítő doboz űr-
hajóit - csak arra vigyázzatok, hogy az egyes fordulókban minden-
ki ugyanazt az űrhajót használja. Még a játék kezdete előtt dönt-
sétek el, hány fordulóból fog állni a játék és az egyes fordulókban
mely űrhajóval fogtok repülni.

A mi javaslatunk háromfordulós játék: először II, IIA vagy IIB osz-
tályt repülve, azután III, IIIA vagy IIIB osztályt, végül pedig egy IV
osztályú űrhajót.

Persze a játék állhat több vagy kevesebb fordulóból is, és nem
kötelező méretsorrendben repülnötök az űrhajókat. Ne feledjé-
tek, hogy minél nagyobb egy űrhajó, annál tovább tart megépí-
teni és annál tovább tart majd a repülőút is.

A hajó osztálya meghatározza a használandó szabályösszefog-
laló kártyát. Amikor egy kártya vagy szabály arra hivatkozik,
hányadik ez a forduló, az mindig ugyanaz, mint a hajóosztály
száma. Ha például az első fordulóban IIA osztályű űrhajókon
repültök, a 2. forduló szabályösszefoglaló kártyáját használ-
játok, és a kártyák stb. szempontjából ez 2. fordulónak számít.

IIB osztály

Az űrhajót hengerként képzeljétek el,
a bal széle érintkezik a jobb szélével.

Ha leraktok egy alkatrészt a bal szél-
ső oszlopba, annak bal felé mutató
csatlakozójának illeszkednie kell a jobb
szélső oszlop ugyanezen sorában
lévő alkatrész jobb felé mutató csatla-
kozózójával. Hasonlóképpen, ha a bal
szélső oszlopba leraktok egy olyan

Ez a doboz három új hajóosztályt tartalmaz: ez a IIB, a IIIB és a IV. A IV osztályú űrhajók a IIB és
a IIIB táblák hátoldalának összeillesztésével állnak elő. Minden táblából öt darab van a dobozban,
így - ha rendelkezésetekre áll az első kiegészítős doboz is - öten is játszhattok az új űrhajókkal.

ÚJ HAJÓOSZTÁLYOK

A felfegyverzett legénység morálja is a plafonig ugrik, mert
egy űropera hőseinek érzik magukat. Másfelől viszont elég

sok baleset adódik a fegyvertisztogatási szabályok figyelmen
kívül hagyásából meg abból, hogy a túl sokan hiszik magukat

Han Solónak és játszanak “Ki lőtt először?”-t.



alkatrészt - például ágyút vagy tolórakétát - amitől balra üres me-
zőnek kell lennie, a jobb szélső oszlop ugyanezen sorában üres-
nek kell lennie a mezőnek. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak
a jobb szélső oszlopba lerakott alkatrészekre - természetesen a
megfelelő jobb/bal változtatásokkal. 

Ha ennyiből nem lenne világos, talán az alanti példák majd segí-
tenek.

Példa

A felső űrhajóba számos alkatrész szabálytalanul lett beépítve: a
csatlakozók nem illeszkednek, a mező, amely felé az ágyú mutat, nem 

üres, stb. Ezzel szemben az alsó űrhajó szabályos. Érdemes meg-
figyelni a jobb szélső oszlop ágyúját: egy helyen kapcsolódik az 
űrhajóhoz, a bal szélső oszlopban lévő másik ágyú útján. Arra is

érdemes figyelni, hogy a bal szélső oszlop kabinja közvetlenül kap-
csolódik a jobb szélső oszlop fegyverraktárához.

Találatok
Mivel a IIB osztályű űrhajó a saját tengelye körül forgó henger, 
mindenütt ugyanakkora az esélye a becsapódásnak.

Ha az űrhajót elölről vagy hátulról éri találat, 2 kockával meg
kell határozni az oszlopot. A két kocka eredményét ne adjátok
össze, hanem keressétek ki az ezekkel jelölt oszlopot. Például
a         a bal szélső oszlopot jelenti, a          pedig a tőle jobbra
lévő oszlopot.

A forgó hengernek nincs se jobb, se bal oldala, de persze azért
oldalról ez is eltalálható. Először 1 kockával dobva meg kell ha-
tározni a sort. Ha a dobás      vagy    , a hajót elkerüli a lövés
(meteor, stb.); egyébként újra dobni kell 1 kockával, hogy kide-
rüljön, honnét kell kezdeni a számolást. Ha az eredmény     ,
vagy     , a 3. oszlop a külső, és onnét halad a lövés/meteor/stb.
a saját irányába, amíg alkatrészbe nem ütközik; ha elhagyja a
táblát, a tábla másik szélén, ugyanebben a sorban visszatér és
halad tovább. Ha a dobás     ,      vagy      , a becsapódás helyé-
nek kiszámolását az űrhajó 7. (jobbról a 3.) oszlopával kell kez-
deni. 

Ha a második dobás, a soré     , a harmadik dobással megha-
tározott kezdőoszlopban lévő egyetlen alkatrész lesz az első, 

amit találat ér.
A pajzsok és az ágyúk a szokott módon védik az űrhajót.

Remélhetőleg a példa majd segít, ugye?

Példa

A sárga űrhajtó meteorzáporba került. A vezető 
első dobásai:      , majd     . A sárga játékos egy
ujját a     -as sor               -os oszlopára rakja, 
majd a meteor nyila szerint mozgatja. Az A-val
jelölt alkatrészt éri találat, de balról az ágyúnak

nincs szabad csatlakozója, így a kis meteor 
lepattan róla.

A második meteornál a vezető első dobása      
- a meteor elhibázza az űrhajót.

A harmadik meteornak a vezető     -et, majd    -öt dob. A meteor a 
jobb kezdőoszlopban indul, megkerüli az egész űrhajót, és végül 

balról belecsapódik a B alkatrész szabad csatlakozójába. Mivel az 
űrhajót bal felől pajzs se védi, ez az ágyú megsemmisül.

A negyedik meteornak a vezető     -et, majd    -t dob; a sárga játé-
kos kibírja röhögés nélkül. A nagy meteor telibe kapja a C-vel jelölt 
alkatrészt, és az űrhajó két darabra hullik szét. (Az elpusztíthatatlan
burkolat csak a szemből védi az alkatrészt, oldalról nem.) Illetve, áll-
junk csak meg egy szóra! Ott az a balra néző ágyú az     -ös sorban!

Ez a     -es és a     -ös sorokat is védi a nagy meteoroktól. A nagy
meteor űrporrá robban, a sárga játékos ujjong.

Az utolsó meteornak a vezető     -et, majd     -at dob. A meteor a
                -as oszlopban kezd, nyomban eltalálva a C-vel jelölt al-

katrészt (már megint). Azonban annak bal felől nincs üres csatlako-
zója, így a meteor simán csak lepattan az űrhajóról. Ha viszont a

második dobás miatt a meteor a              -as oszlopból indult volna,
nyomban eltalálta volna balról a D-vel jelölt alkatrészt, el is 

pusztítva azt.

Az űrhajó C-vel és D-vel jelölt négyzetei rendkívül sérülékenyek,
azokat célszerű minden módon védeni.

Tolórakétával megváltoztatható a becsapódás sora vagy oszlopa.
Ez alapvetően a tolórakétáknál leírt módon működik. Ha a találat
szemből vagy hátulról érkezik, tolórakétával 1 oszloppal arrébugrat-
ható (ti. elforgatható) az űrhajó. Ha a bal szélső oszlopot érné talá-
lat, és az űrhajó jobbra ugrik, a találat a jobb szélső oszlopot éri, és 
ugyanígy van megfordítva is - az elölről vagy hátulról érkező találat 
semmiképp sem kerüli el az űrhajót.

Ha oldalról érkezik a találat, tolórakétával a szokott módon megvál-
toztatható a sor (első dobás); a második dobással meghatározott 
kezdőoszlop azonban nem változtatható meg tolórakétával.

Biztosítás
IIB osztályú űrhajóra nem köthető biztosítás. Építkezés közben 
ezeknél is félretehettek 2 alkatrészt, bár ennek nincs kijelölt helye
az űrhajótáblán.

A

C D

B

A hengerforma, saját tengelye körül forgó űrhajók régóta nép-
szerűek a tudományos-fantasztikus művekben. Most végre te
is építhetsz egyet - és végre majd rájössz, hogy miért csak a

tudományos-fantasztikus művekben népszerűek.



IIIB osztály

Ez igazán nagyon egyszerű űrhajó, amire nem vonatkoznak spe-
ciális szabályok - kivéve, hogy sosem tudható előre, hogy fog ki-
nézni.

Az űhajóépítés megkezdése előtt, amikor megfordítjátok a homok-
órát, az egyikőtök dobjon a két kockával. A kidobott értékek szab-
ják meg, hogy hol lesznek lyukak az űrhajóban - ezekre a négy-
zetekre nem rakhattok alkatrészeket.

Példa
Az alanti képen az látható, hogy hová rakható és hová nem rakható
le alkatrész      -as és      -es dobás után. Az is látható, milyen furcsa

elképzeléseik voltak az amőbázóknak a dizájnról.

Dupla dobásnál a kezdőalkatrészeteket mind vegyétek le űrhajó-
táblátokról, és a IIIB-s négyzetre sem rakhatok majd alkatrészt, 
nem csupán a(z egyetlen) kidobott érték négyzeteire. A kezdőal-
katrészt egyáltalán nem használhatjátok e fordulóban. Az építke-
zést úgy kezditek, hogy leraktok egy alkatrészt egy tetszőleges 
megengedett négyzetre - és innen már a normál szabályok szerint 
folytatjátok az építkezést.

Példa
Ilyen lesz az űrhajó      -ös és      -ös dobás után.

Tipp: Minden kidobott szám 5 üresen hagyandó négyzetet jelent. 
Ha az építkezés után 5-nél kevesebb üres négyzetet látsz űrhajód-
nál, azt azt jelenti, hogy szabálytalan helyre is leraktál alkatrészt. 
Az ilyen alkatrészeket a többi hibás alkatrészre vonatkozó szabá-
lyok szerint kell eltávolítanod.

Biztosítás
IIIB osztályú űrhajóra sem köthető biztosítás. Építkezés közben
ezeknél is félretehettek 2 alkatrészt, holott ennek nincs külön
kijelölt helye az űrhajótáblán.

A dolgokat leegyszerűsíthetjük, nemde?
A fuvarozók sokszor kérdezik, hogy megjelölhetik-e valahogy azo-
kat a négyzeteket, ahol nem dolgozhatnak. A válasz: “Nem, mert ez
csalás, és mert az ősi amőbázók már ennek gondolatára is meg-
átkoznak.” Ettől persze még közösen dönthettek úgy, hogy ennyi
könnyebbség megér egy-két ősi átkot. Azonban azt ajánljuk, azon
a szabályon ne változtassatok, hogy csak az építés legelején,
a homokóra megfordításakor dobtok a kockákkal - a hajó alakja
mindig legyen meglepetés.

A IIIB-s terveket az ősi amőbázókként ismert faj civilizációjá-
nak romjai között lelték meg. Az amőbázók máig érthetetlenek
a számunkra. Mi inspirálta vajon ezt az idegen fajt, hogy ilyen

alaktalan formákat használjanak? A véletlenszerűnek tűnő
lyukak valójában titkos üzenetet hordoznak? Mi volt oka hatal-

mas civilizációjuk bukásának, és volt-e ennek köze ahhoz, hogy
láthatóan képtelenek voltak megtervezni egy elfogadhatóan

kinéző űrhajót?

Azt kérdezed, ki akarna repülni egy ilyen furcsa formájú, 
lyukakkal teliszórt űrhajóval? Nyilvánvalóan te, hiszen meg-

vásároltad ezt a kiegészítőt, nem?



IV osztály

A IV osztályű űrhajók hatalmas csillagkozi cirkálók - az űrhajtótáb-
lájuk két részből áll, egy-egy IIB-s és IIIB-s tábla hátoldala alkotja.
Minden IV osztályú űrhajó egyedi. Minden játékos véletlenszerűen
kap IIB-s és IIIB-s űrhajótáblát, azokat megfordítva és összeil-
lesztve megalkotja maga előtt a IV osztályú űrhajó tábláját (min-
dig a nagyobb űrhajótábla van elöl).

Homokóra
A “Rajt!” elhangzása után az átforgatott homokórát az úttábla 
mellé rakjátok. Miután lepergett a homok, átforgatva bármelyi-
kőtök lerakhatja az úttábla III-as mezőjére.

Repülés
IV osztályú űrhajókat repülve a kiegészítővel adott szabály-
összefoglaló kártyával takarjátok le az úttáblán az 1. forduló
összefoglalóját. A négy kalandpakli mindegyike 2-2 IV-es, 
valamint 1-1 I-es, II-es és III-as kalandkártyát tartalmazzon.

Biztosítás
A IV osztályú űrhajók esetén a biztosítás úgy működik, ahogy
az a biztosításoktól elvárható - vagyis a biztosítótársaságok
sok pénzt keresnek vele. Az építkezés után, de még a kilövés
előtt mindenki eldönti, köt-e biztosítást vagy sem űrhajójára.

Az űrhajótábla alján lévő pénzmezők
mutatják, összesen mennyibe kerül
a biztosítás. Aki biztosítást köt, az
ezt hangosan jelentse be, és a szük-
séges mennyiségű kozmikus pénzt
rakja űrhajótáblája ezen mezőire.

Az űrhajtóbla felső részén látható
dobozról leolvasható, hogy legfel-
jebb mennyit kell fizetni az elveszített
alkatrészek után - amennyiben az
űrhajó biztosítva volt.

Ha az űrhajó biztosítva volt, a normál módon kell az elveszí-
tett alkatrészekért fizetni: mindegyikért 1 kozmikus pénzt kell
fizetni, de csak a maximumig. A biztosítás díját azonban
mindig vissza kell rakni a készletbe, függetlenül attól, hogy
mennyi alkatrész veszett el az út során.

Ha viszont az űrhajó nem volt biztosítva, minden elveszített
alkatrészért 1 kozmikus pénzt kell fizetni, nincs semmiféle 
könyörmaximum.

Még a kilövés előtt el kell döntenetek, köttök-e biztosítást; az
első kalandkártya felcsapása után már nincs erre lehetőség.

Megjegyzendő, hogy az első kiegészítős doboz ügyvédje 
aszerint tevékenykedik, kötöttél-e biztosítást. Ha nem, úgy
az ügyvéd számára űrhajód “nem biztosíthatónak” tekintendő
(csak az elveszített alkatrészek feléért kell fizetned).

Az Űrközlekedési Minisztérium 202-3-106(3b) számú rendelete
szerint “az űrhajóosztályokat római számok jelölik, úgymint
I, II, III, stb.” Ám hiába érveltek egyesek, hogy ez az “stb.” 
lehetővé teszi, például, a IV osztály létét, az űrhajó-regiszt-
rációs referens ezt minduntalan lesöpörte azzal, hogy “saj-
nálom, de a rendelet szövegében sehol sincs IV osztály”.

Ez azonban csak addig volt így, míg a minisztérium helyettes
államtitkára rá nem lelt egy csomónyi visszautasított űrhajó-
tervre. “Hmm... egy ilyen yachtot el tudnék képzelni magam-
nak... meg egy ilyet is... ez se rossz...” Érdekes módon már
aznap délután közzétették a rendelet módosítását, amely-

ben ezeket mind besorolták az új IV űrhajóosztály alá.



AZ ÚJ I-ES, II-ES és III-AS KÁRTYÁK
Minden pakli kap 3 behatolókártyát (l. később), valamint 1 veszé-
lyesszektor-lapot.

Veszélyes szektor

A II-es pakli tetejéről rakj
át 2 kalandkártyát a ka-

landpakli tetejére.
"

Ilyen kalandkártya felcsapásakor a megjelölt 
pakli tetejéről rakjatok 2 kártyát képpel lefelé
a repüléspakli tetejére. Ennyi az egész. 

Minden ilyen kártya a következő paklira utal
- például az I-es veszélyes szektor 2 II-es
kalandlapot helyez a repüléspakli tetejére.
Ad absurdum előfordulhat, hogy ezek egyike
megint egy veszélyes szektor, az pedig már
2 III-as kalandkártyát jelent - a veszélytelen-
nek, rutingyanúsnak vélt I-es kaland hirtelen 
roppant érdekessé vált...

A IV-ES PAKLI
A IV-es pakliban a behatolókon túl ismerős kalandkártyákkal
találkoztok; ám ha jobban megnézitek ezeket, láthatjátok, 
hogy a megszokott kalandok sem ugyanazok többé...

Harciasabb ellenfelek
A csempészek és a rabszolga-kereskedők már 
nem elégszenek meg azzal, hogy kirabolnak 
titeket - még egy kicsit meg is pörkölnek, csak
úgy szórakozásból. A kalózok meg... hát, majd
rádöbbentek.

Akit legyőznek, az legénységet, árut veszít, és/vagy rá is lőnek.
Ezek sorrendje mindig a kártyán látható sorrendet követi. Aki vi-
szont legyőzi az ellenséget, megkapja a kártyán látható összes
jutalmat (árukat és kozmikus pénzt), szóval valamit valamiért.

Öt játékos esetén (l. az első kiegészítős doboz szabályait) min-
den ellenfelet kétszer kell legyőzni. Aki másodszorra legyőzi az 
ellenfelet, kisebb jutalmat kap csak: eggyel kevesebb pénzt, 
eggyel kevesebb árukockát. Ha mindkettő a jutalom része, 
mindkettőből eggyel kevesebbet kap.

Ugyancsak öt játékos esetén a már egyszer legyőzött ellenség
kisebb kárt okoz azoknak, akiket legyőz; ha többféle kárt okoz,
mindegyik eggyel csökken aszerint, ahogy az az első kiegészí-
tős doboz szabályának 8. oldalán olvasható.

Dupla meteor
A IV-es meteorzáporokban olykor két meteor is
érkezik egyszerre: egy nagy meteort nyomban
követ ugyanabból az irányból egy kicsi.

Kockadobással határozzátok meg, merről ér-
kezik a nagy meteor, és a szokott módon ke-
zeljétek. Ha lerobbant alkatrészeket, azokat
vegyétek le. Ezután mindannyiótoknak ugyan-
ebből az irányból, ugyanebben a sorban vagy
oszlopban érkezik egy kis meter (akkor is, ha
szétlőttétek a nagy meteort, akkor is, ha nem).

Tolórakétákkal megváltoztathatjátok a becsapódás sorát vagy
oszlopát, de ez mindkét párra vonatkozik - nem használhattok
tolórakétát úgy, hogy a két meteor különböző sorban vagy osz-
lopban érkezzék. (A tolórakétákról egy korábbi fejezetben ol-
vashattok.)

Elhagyatott, de még harcol
A kártyák a normál módon működnek, leszámít-
va, hogy lövés, lövések érik azt, aki úgy dönt, 
kihasználja az elhagyatott űrhajó vagy űrállo-
más kínálta lehetőséget. Ha úgy döntesz, ki-
használsz egy ilyen lehetőséget, a lövéseket
a szokott módon kell végrehajtanod (dobások,
stb.)

A lövések végrehajtása után a normál módon
használhatod a kártyát, ha még akarod (és
tudod). Ha úgy döntesz, inkább mégse, az

utánad jövő dönthet így - de őrá is rálőnek. Neki újra kell dob-
nia, itt mindenki egyedileg, magának dob.

Öt játékos esetén (ahogy az az első kiegészítős doboz szabálya-
iban olvasható) az ilyen lehetőséget ketten is kihasználhatják, a
második immár kisebb jutalomért. A lövések száma és erőssége
ellenben nem csökken.

Fejlett civilizációk
A 4. fordulóban nem csupán a szokott primi-
tív, elmaradott bolygók mellett vezethet 
utatok, hanem olyan bolygókra is leszállhat-
tok, amelyeken fejlett civilizáció virágzik.

A dobozban megtaláljátok a IV-es pakli kalandkártyáit, valamint 4-4 új lapot a I-es, II-es é III kalandpaklikhoz.
A fő változást a behatolókártyák jelentik, de a behatolókat külön fejezetben tárgyaljuk; ebben a fejezetben a többi

újfajta kalandkártyával foglalkozunk.

ÚJ KALANDKÁRTYÁK

A szociológusok azt mondják, a specializáció viabilitását redu-
kálja a frekventált expozíció a veszélyek tekintetében, ezáltal
az aggresszív ökonomiai stratégiák homogenizációja figyel-
hető meg. A kalózok, csempészek és rabszolga-kereskedők

viszont erre azt mondják: “Arr! Ki a palánkra és ugrás a cápák
közé, ti porbafingó szociológusok!”

Űrhajó vagy űrállomás elhagyásakor a legénységnek az Új 
Galaktikus Standard Evakuációs Protokollt kell követnie. Ennek

14. lépése az automata önvédelmi rendszerek kikapcsolása.
Sajnálatos módon sokan hajlamosak egyből az 58. lépéssel

kezdeni az evakuációt, ti. “menekülj sikoltozva”.

A fuvarosok akkor neveznek “fejlődőnek” egy civilizációt, ha
ott léteznek a fuvarosoknak szánt pihenőhelyek. Akkor 
“fejlett” egy civilizáció, ha a pihenőhely zuhanyozóval is 

fel van szerelve.



A fejlett bolygók pihenőhelyein henyélő fickók szívesen csatlakoz-
nak az űrhajók legénységéhez. Ha egy bolygó sorában űrhajósfi-
gurák láthatók, (legfeljebb) ennyi emberi űrhajós felvehető a boly-
góra leszállt űrhajóra. Minden felvett űrhajóst el kell helyezni va-
lahol (üres kabinban, vagy olyan kabinban, ahol még csak egy
emberi űrhajós volt). Nem vehető fel olyan űrhajós, akinek nem jut
hely. Ha az első kieszítők dobozát is használjátok, a felvett űrha-
jósok elhelyezhetők a sztáziskamrák üres ágyaiban, viszon üres
luxuskabinra nem rakható le űrhajós.

Továbbra is leszállhatok csak azért bolygókra, hogy a többieknek
ne jusson áru vagy legénység: semmit és senkit sem kötelező fel-
venni az űrhajóra. Ha egy bolygó árut és embert is ad, lehet csak
árut és lehet csak ember felvenni - vagy akár egyiket sem. Ám
aki leszáll egy bolygóra, az mindenképp elveszíti az adott számú
napnyi utat, függetlenül attól, mit vagy kit vesz fel űrhajójára.

Öt játékos esetén a bolygók közül egyre ketten is leszállhattok; 
aki másodikként száll le egy bolygóra, az ott eggyel kevesebb
árut és eggyel kevesebb űrhajóst kap.

Jórészt nyílt űr
Nagy, üres űr. Jórészt.

A nyílt űrre vonatkozó szabályok szerint járja-
tok el, csak jegyezzétek meg, kinek mennyi volt 
hajtóműveinek ereje.  Ha már mind mozgattátok 
űrhajótokat, kezdődhet az igazi móka!

Aki a leginkább fejetlenül száguld... szóval aki-
nél a legnagyobb a hajtóművek ereje, az saját
külön bejáratú meteorzáporba kerül - abba,
amelyik a kártyán látható. Döntetlen esetén
azt kapja el a meteorzápor, aki legelőrébb van

az ebben érintettek közül. Aki száguldozott, az most dobjon és a
szokott módon viselje el a meteor-következményeket.

Ha öten játszotok, a meteorzápor nem ennyire személyes dolog
- azt is elkapja, aki a hajtóművek ereje tekintetében a második
helyen van. (A holtversenyek a szokott módon dőlnek el; ha két
játékos van holtversenyen az első helyen, szükségszerűen az
egyikük az első, a másikuk a második.) Csak a legszáguldozó-
sabb játékos dob, az ő dobása hat a második leggyorsabbra is
- csupán annyi a különbség, hogy a kártyán látható első nagy
meteor mindenképp elkerüli a második leggyorsabb űrhajót.

Radioaktív szivárgás
Ez teljesen új speciális esemény, csak hogy
még szebb legyen a napotok.

Vizsgáljátok meg az összes olyan alkatré-
szeteket, ahol éber ember vagy idegen van
(sztáziskamrában alvó emberekre, valamint
krúbotokra nem hat ez a lap). Azt nézzétek
meg, hogy ez az alkatrész közvetlen kap-
csolódik-e napelemhez vagy olyan akkumu-
látorhoz, amelyen van még legalább egy E-
cella - ha igen, vegyetek le az alkatrészről

egy űrhajóst. Rossz hír, számotokra legalábbis, hogy a kábel-
kötegek ilyenkor is közvetlen kapcsolatot teremtenek. Viszont
az olyan akkumulátorok, amiken egy E-cella sincs, nem szivá-
rognak.

Az űrhajósok eltávolítása után ellenőrizzétek, vannak-e űrhajó-
tokban napelemek, kábelkötegek és E-cellás akkumulátorok
alkotta “fürtök”. Számoljátok meg, hány E-calla és napelem
van egy ilyen fürtben összesen - ha 4 vagy több, a fürt összes
alkatrésze megsemmisül.

Példa
A: Két fürt. A bal oldali fürtben 4 E-cella van (a napelemet

egynek számolva), a fürt felrobban. A jobb oldali fürtben csak 3
E-cella van, a fürt nem robban fel.

B : Egy fürt, 7 E-cellával (a napelemet egynek számolva). Az
összes alkatrész felrobban, még a jobb oszlop alján az a kábelköteg
is, amelynek semmi tényleges szerepe nincs a fürtben. Ha azonban

a bal oszlop alsó akkumulátorán nem lenne ott az az egyetlen 
E-cella, az üres akkumulátor nem lenne egyetlen fürt része sem - 

így két külön fürt lenne, mindkettőben 3 E-cellával, és ezért 
egyik fürt se robbanna fel.

A B

A behatolók újfajta kaland-
kártyák - az I-es, II-es és 
III-as paklikhoz, meg persze
a IV-es pakliban is akad jó
néhány behatoló.

Ez a doboz tartalmaz né-
hány olyan, behatolókhoz
kapcsolódó lapot, amelyeket
hozzáadhattok az első kie-

gészítős doboz kiegészítőhez: az Ördögi fondorlatokhoz, a
Rázós utakhoz, meg a kék idegenekhez.

Fontos: Nem kötelező használnotok a behatolókat - ha gondol-
játok, szedjétek ki ezeket a lapokat a paklikból. Csak ne feled-
jétek, hogy akkor e doboz több kiegészítője kevésbé használ-
ható lesz.

A behatolókártyák
Többféle behatoló van, de mind azonos szabályok szerint hatol-
nak be az űrhajókba és mozognak azok belsejében.

A BEHATOLÓK
Eddig kényelmes volt az utazás. Puha karosszák, fűtött 

helyiségek, kívül pedig az űr hidege. Persze, persze, az űr
teli veszélyekkel, de a veszély az mindig valahol kint ólálko-

dott. Eddig. Mert mostantól lesznek, akik a veszélyt 
behozzák a meleg, kényelmes űrhajód belsejébe.

Amikor behatoló tör be az űrhajódba, a számítógép a hagyo-
mányok szellemében ezt így kommentálja: “Idő T+3. Súlyos 
belső fenyegetés. Ismétlem. Idő T+3. Súlyos belső fenyege-

tés.” A hagyományok szellemében a legénység egészen
más kifejezéseket szokott használni.

1 legénységet veszítesz
minden olyan alkatrészről,
amely közvetlenül kapcso-
lódik olyan alkatrészhez,

amin van legalább 1 E-cella.
Ezután felrobban minden
olyan öszefüggő fürt, ahol

legalább 4 E-cella van.
E kártya szempontjából
a napelemek 1 E-cellás

akkumulátoroknak
számítanak.



Behatolási pont
A piros nyíl mutatja, hogy melyik irányból támadják az űrhajókat;
pont ugyanúgy működik, mint a meteorok vagy a lövések mellet-
ti vörös nyilak. A vezető két kockával kidobja, melyik sorban 
vagy oszlopban érkezik a behatoló - ez mindőtökre érvényes.

Ha egy behatoló megközelíti űrhajódat, három dolog történhet:

· A behatoló teljesen el is tévesztheti az űrhajót (az űrhajó-
   nak nincs is olyan oszlopa/sora, mint a kidobott oszlop/
   sor, vagy nincs egy alkatrészed se az adott oszlopban/
   sorban). Ekkor semmi sem történik űrhajóddal.

· A behatoló védett alkatrészen át próbál meg bejutni. Az
   az önvédelmi rendszerek védetteknek számítanak, va-
   lamint azok alkatrészek is, amelyeken felfegyverzett le-
   génység van (l. az új technológiák fejezetében). Ilyen-
   kor sem történik semmi űrhajóddal, mert a behataló
   megfutamodik. Azonban ilyenkor a legyőzéséért járó
   jutalom se jár.

· A behatoló nem védett alkatrészre “érkezik”, és azon át
   azonmód bejut űrhajódba és megkezdi az űrhajón belü-
   li mozgását (l. lentebb). A behatoló ilyenkor károkat is
   okozhat. Ha mozgása közben védett alkatrészre lép 
   (önvédelmi rendszerre vagy olyan alkatrészre, amin
   felfegyverzett legénység van), legyőzöd, és megkapod
   az érte járó jutalmat.

A pajzsgenerátorok, ágyúk és elpusztíthatatlan burkolatok nem
akadályozzák meg a behatólók bejutását az űrhajókba.

Ha olyan alkatrészhez, amin van valaki a legénységből, közvet-
len csalatkozik egy tolórakéta (l. az új technológiáknál), egy E-
cella beadásával egy sorral vagy oszloppal megváltoztatható az
adott űrhajón a behatolás helye. Ezzel akár teljesen el is kerül-
hető a behatolás, vagy lerövidíthető az itttartózkodása a beha-
tolónak.

Mozgás
Amint bejutott a behatoló, azonnal mozogni kezd. A kártyájáról le-
olvasható, hogy hányat fog lépni és hogy milyen irányt fog követ-
ni.

Például ez a kedves fickó szemből érkezik az
űrhajódra, és ha bejut, az óramutató járását
közvetve mozog (balkézszabály), méghozzá 5
lépésnyit.

Lépések

Ha egy behatoló bejut a hajódra, az amúgy a bolygóknál használt
kis műanyag űrhajódat rakd a behatolási pontra, a behatoló jelölé-
sére. Egyben ez a behatoló első lépése. Utána rakd át a kis űrha-
jódat a következő alkatrészre - ez a második lépés. A behatoló
addig mozog űrhajódon belül, amíg meg nem teszi a neki kisza-
bott lépéseket, vagy rá nem lép egy védett alkatrészre (önvédelmi
rendszer vagy felfegyverzett legénység).

Irány

A behatoló alkatrészről alkatrészre lép, méghozzá a csatlakozókon
át; nem léphet át egy alkatrészről olyan alkatrészre, amelyhez nem
kapcsolódik közvetlenül. De merre indul? Ez attól függ, hogy a
behatoló a balkéz- vagy a jobbkézszabályt követi.

sem tud, jobbra fordul és arra megy tovább. Ilyesformán a behatoló
lényegében az óramutató járását követve járja be az űrhajót.

Ha egy alkatrészről se balra, se egyenesen, se jobbra nem tud to-
vábbmenni (zsákutca), hátat fordít és visszamegy arra az alkatrész-
re, ahonnét érkezett - csak most a másik irányba néz, mint koráb-
ban, amikor erre járt, így valószínűleg nem arra megy innét tovább,
amelyik irányből érkezett.

A behatoló mozgását úgy is elképzelhetjük, hogy amint bejutott az
űrhajóra, a bal kezét az adott helyiség falára teszi, és kezét folya-
matosan a falon tartja, miközben megkeresi a helyiség kijáratát. 
Az új alkatrészre átmenve sem hagy fel a fal tapogatásával, egész
mozgását bal kezével a falon tölti. (Persze a behatolók között van
olyan is, akinek nincs keze, csak mancsa vagy csápja vagy akár-
mije, és elég ostobán néznézek ki, ha így próbálnának közlekedni.
De persze még ostobábbnak néznének ki, ha eltévednének az űr-
hajón és kénytelenek lennének útbaigazítást kérni.)

Ha a behatoló a jobbkézszabályt követi, az lényegé-
ben ugyanígy zajlik, csak először jobbra próbál menni,
aztán egyenesen, végül balra; másként mondva úgy

mozog, hogy jobb keze (mancsa, csápja) végig a falon maradjon.
A mozgása tehát az óramutató járásával ellentétes.

Semmi értelme, úgy érzed? Semmi gond. Nem te lennél az első
fuvarozó, akit összezavarnak a behatolók mozgásmintái. A jó hír
az, hogy előbb-utóbb megvilágosodsz majd és összeáll a kép. 
Amíg ez megtörténik, kérd azon társaid segítségét, akik már 
megvilágosodtak.

Ha felfogtad, hogyan mozognak a behatolók, segíts a társaidnak,
akik még nem értik ezt az egészet, rendben?

Ragadozók

A behatolóknak két nagy típusa van, az egyik 
a ragadozóké. A ragadozók egyszerű lények. 
Egyszerűen csak éhesek. Mindent felfalnak, 
ami az útjukba kerül - embert, idegent, árut, E-
cellát, ahogy az a kártyájukon is
látható:

A$,1

Amikor egy ragadozó egy alkatrészre lép, on-
nét le kell venni minden űrhajóst (embert vagy
idegent), árukockát és E-cellát - az alábbi ki-
vételekkel:

· Az “elrejtett” árukat nem veszitek le. (A háttércsapatok képe-
   sek lehetnek úgy elrejteni árukat, hogy még a fináncok és 
   csempészek sem lelnek rájuk, nemhogy a ragadozók - l. 
   később.)

· A sztáziskamrákban alvó embereket sem veszitek le, a ra-
   gadozók utálják a mirelitet. (Sztáziskamrák az első kiegé-
   szítős dobozban találhatók.)

· A felfegyverzett űrhajósokat sem veszitek le - ami azt illeti,
   ők “veszik le” a ragadozót. Ízlik az ólom, haver?

Ha a behatoló a balkézszabályt követi, mindig balra
próbál fordulni. Miután rálépett egy alkatrészre, azon-
mód balra fordítja a fejét, és megnézi, a csatlakozókon 

át tud-e jutni a szomszédos alkatrészre. Ha igen, balra átot csinál
és arra megy; ha nem, egyenesen próbál továbbmenni. Ha azt 

Az első fuvaros, aki ragadozóval találkozott, “idegennek” ne-
vezte. A legénységének idegen tagjai “embernek” mondták.
Miközben a besorolásán vitatkoztak, a ragadozó levadászta
és felfalta őket. Azóta simán csak ragadozóknak hívjuk őket,

mert ez a “ragadozó vs. idegen” dolog mindenkinek úgy 
hiányzik, mint púp a hátára.

Ha egy ragadozó önvédelmi rendszerre lép, vagy olyan alkatrész-
re, amin fegyveres legénység van, a ragadozót lelövik, és a játé-
kos megkapja az érte járó jutalmat. Ha mozgása közben nem lövik 
le, a ragadozó annyit lép, amennyire a kártyája feljogosítja, majd 
a vadászatot elunva eltávozik (általában teli bendővel) a mélyűrbe, 
ahonnét jött, és a játékos nem kapja meg az érte járó jutalmat.



Példa
Ez a ragadozó vadászni indult. A vezető dobott
a két kockával, az eredmény 7. A nyíl mutatja,
hogy a ragadozó balról érkezik a 7-es sorban.

A sárga játékos látja, hogy a ragadozó pont az
önvédelmi rendszert fogja telibe kapni. Az a baja,

hogy bár a ragadozó nem is jut be űrhajójába,
nem is fog érte egy kanyi jutalmat se kapni.

Kommandósok
A behatolók másik típusa a 
kommandós. Pont úgy mozog,
mint egy ragadozó, de ő nem
élelmet keres - csak fel akar
robbantani valamit.

A kártyáján látható, hány lé-
pést tesz meg, mielőtt lerakná
a robbanószert.

Az első kártyán a kommandós hatot lép, és amelyik alkatrészre ha-
todik lépésével megérkezett, arra lerakja a robbanószert. A második
kártya kommandósa négyet lép, lerak egy töltetet, majd megint lép
négyet és megint lerak egy bombát.

A kommandósok kivárnak a robbantásal, a bombák csak azután rob-
bannak fel, hogy a kommandós befejezte mozgását. Ha egy kom-
mandós összes lépését megtette, eltűnik az űrhajóról, a lerakott
bombái felrobbannak - amelyik alkatrészen robbanószer volt, az
megsemmisül. Ha a kommandós ellenállásba ütközik (önvédelmi
rendszerbe vagy felfegyverzett legénységbe), utolsó cselekede-
ként még megnyomja a detonátorát, felrobbantva az eddig lerakott
bombáit. Röviden, ha már lerakott egy bombát egy kommandós, az
a bomba fel is fog robbanni. Ha egyáltalán nem szeretnétek, hogy
űrhajótok egy része felrobbanjon, még az első robbanószer leraká-
sa előtt meg kell állítanotok a kommandóst.

Ha a kommandós pont arra az alkasztészre lép, ahol lerakna egy
bombát, de ott ellenállásba ütközik (az alkatrész önvédelmi rendszer,
vagy felfegyverzett legénység védelmezi), még azelőtt szitává lyug-
gatják, hogy lerakná a robbanószert.

A bombák egyszerre robbannak fel. Ha a kommandós addig kavar-
gott az űrhajón, hogy ugyanarra az alkatrészre két bombát is lera-
kott, azok úgy robbannak fel, mintha ott csak egy bomba lett volna.

Érdemes egy kicsit elforgatni azt az alkatrészt, amire bomba lett
lerakva. Miután a kommandós (így vagy úgy) bejefezte a mozgását,
ezeket az alkatrészeket le kell vennetek - és persze utána meg
kell néznetek, mi maradt az űrhajótokból, ha egyáltalán.

A legyőzött kommandósért a kártyáján látható árukockák járnak.

Példa

Régebben jobb jutalom járt a ragadozókért, de mára már 
szinte összeomlott a trófeapiac. Persze még mindig egy 

csomó bár ér el “rusztikus” hatást kirakott ragadozófejekkel,
csak mainapság a tulajok jobban szeretik a mechanikus 

utánzatokat. Ezek ugyanis forgatják a szemüket, csikorgat-
ják a fogukat, sziszegnek és csaholnak, ráadásul - és ez 

sem utolsó szempont - a pofájukból nem csöpög sav a pulto-
sok fejére.

A kommandósok általában hátrafelé repülve távoznak az űrha-
jókról. Ez azért van, mert a haverjaikkal egyfajta bajnokságot

vívnak, és a helyezésük szempontjából nagyon nem mindegy,
hogy hány darabra robban szét az űrhajótok.

A legyőzött kommandósból értékes holmik “nyerhetők” ki: 
titánfogas láncfűrészek, szónikus csavarhúzok, szubkvantumos
detonátorok, és persze okostelefonok, amelyek minden másod-

percben frissítik a bajnokság állását.

A kommandósnak szórakozni támadt kedve az
előző példában szereplő űrhajóban. A dobás

eredménye most is 7. A sárga játékos megnézi,
mi fog történni. A kommandós az ágyúnál tör 

be az űrhajóba (1. lépés), onnét a kabinba
megy. Nem foglalkozik a fegyvertelen űrhajó-
sokkal, akik az ágyaik alatt lapulnak. A tolóra-
kétához megy, vissza a kabinba, a raktérbe

(nem nyúl az áruhoz), végül a hajtóműhöz. Ez
volt a 6. lépése, így oda lerak egy bombát.

A sárga játékos bead 1 E-cellát, hogy a lenti tolórakétáját használva
elérje, hogy a ragadozó a 8-as sorban érkezzék. (Azt nem oldhatja
meg, hogy a ragadozó a 6-os sorban érkezzen, mert a másik toló-

rakétájánál nincs, aki átbillentse a kapcsolót.)

A ragadozó tehát a 8-as sorban, az ágyúnál tör be az űrhajóba (az
ágyúk és a pajzsgenerátorok semmit sem érnek a behatolókkal 

szemben). A sárga játékos lerakja kis űrhajóját erre az alkatrészre,
és azt mondja, “egy”. A ragadozó a balkézszabályt követi, így

egyből balra fordul, pont az önvédelmi rendszerbe. Puff! Bumm!
Ratata! Ptyú-ptyú! A sárga játékos kap 2 kozmikus pénzt.

Na de mi van akkor, ha a ragadozó a 9-es sorban érkezett volna?
Ó, az rossz lett volna a sárga játékos számára! A ragadozó 2. lé-
pése után befalt volna három E-cellát, a 3. lépése után pedig két

űrhajóst. 4. lépésével elérte volna az ágyút, ahonnét azután haza-
ment volna. Ezért, ha a dobás 9-es lett volna, a sárga játékos vél-

hetően aktiválta volna a tolórakétáját, hogy a ragadozó a 10.
sorban érkezzen, teljesen elkerülve űrhajóját.

Mi a helyzet a 6-os sorral? A ragadozó a pajzsgenerátnál tört vol-
na be az űrhajóba, onnét a fegyverraktárra lépett volna - maga a

fegyverraktár nem állítja meg a behatolókat, csakis a felfegyverzett
legénység -, onnét az előre néző ágyúra. Utolsó lépésével pedig

visszatért volna a fegyverraktárra. Semmi kárt nem okozottt volna,
így nem lett volna értelme 1 E-cellát elkölteni csak azért, hogy a

7-es sorban érkezzen.

Ha viszont az 5-ös sorban érkezett volna, az ágyún és a fegyver-
raktáron át a kabinba érkezett volna 3. lépésével - ám az ottani űr-
hajósok, a fegyverraktárnak hála, ágyelőt csináltak volna a bőréből.

Ha a 4-es sorban érkezett volna, teljesen elkerülte volna az űr-
hajót; a sárga játékos viszont a 4-es sort 5-ösre válthatta volna

1 E-celláért, hogy azután megszerezze a jutalmat.

Még mindig van egy bombája, így folytatja a mozgást. Megint a
raktér, onnét a másik hajtómű, egy újabb kabin, az akkumulátor,

a harmadik hajtómű, és végül visszalép az akkumulátorra. Ez
volt a 12. lépése; lerak még egy bombát és plútósan távozik.
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Kettős behatolás

Ez a kártya két, ugyanolyan behatolót jelent:
az egyik a balkéz-, a másik a jobbkézszabályt
követi. Ugyanazon a ponton törnek be az űrha-
jóba, ott viszont szétválnak, az egyik erre, a
másik meg arra megy. Külön-külön kell végig-
csinálni a mozgásukat; a sorrendjük mindegy.

Ha kommandósok, a bombák csak azután rob-
bannak fel, hogy mindketten befejezték már

így vagy úgy a mozgásukat - akkor is egyszerre robbannak fel bom-
báik, ha az egyik kommandósnak egy, a másiknak két bombát sike-
rült leraknia.

A legyőzött behatolókért csak azután jár a jutalom, hogy mindkét be-
hataló befejezte mozgását (és felrobbant, aminek fel kellett robban-
nia). Mindkét behatolóért saját jutalom jár, ahogy az a kártyán is lát-
ható - ha csak az egyiküket sikerül legyőzni, csak érte jár jutalom. 
A teljes jutalomhoz mind a két behatolót le kell győzni.

Sem önvédelmi rendszernek, sem felfegyverzett legénységnek nem
okoz gondot, hogy miután kilyuggattak egy behatolót, elkapják a 
másikat is.

Kommandós ragadozón
A kommandós egy ragadozón lovagolja járja be 
az űrhajót, a megfelelő pontokon bombákat rakva.
Mozgásuk köztben a ragadozó felfal mindent, 
ahogy egy tisztességes ragadozó szokta. Kétszer
akkora problémát jelentenek, mint egy “normális”
behatoló, de szerencsére az értük járó jutalom is 
tükrözi ezt.

Ez a kiegészítő 18 háttércsapatkár-
tyát tartalmaz. A lapok mindenféle
profit jelképeznek: tervezőmérnö-
köket és jómunkásembereket, akik
segítenek a hajóépítésben, üzlet-
embereket, akik minden cseppnyi
hasznot kipréselnek az útból, va-
lamint más “szakértőket”, akik 

megteszik azt, amit magad is megtennél, csak félsz a lebukástól.

A játék előkészületei során keverjétek meg a háttércsapatkártyá-
kat, majd a paklit egyelőre rakjátok félre - az első repülőút befe-
jeztéig nem lesz rájuk szükségetek.

A recepciós csak akkor működik rendesen, 
ha az első kiegészítős dobozt megfelelő ré-
szeit is használjátok; ha nem, ezt a kártyát
keressétek ki és rakjátok vissza a dobozba.

A és B képesség
Deliveryman
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Minden háttérembernek két külön
képessége van, az A-val és a B-vel
jelölt. Amikor megkapod a lapot, 
abban a fordulóban csak az A ké-
pességet használhatod (érdemes a
kártyát az űrhajótáblád alá csúsztat-
ni úgy, hogy az alsó része ne lát-
szódjon). 

A következő forduló(k)ban már mind az A, mind a B képességet
kihasználhatod (ha űrhajótáblád alatt van, most vedd onnét ki a
lapot).

Jelzők
Több háttércsapatkártyához egy vagy
több jelző is tartozik - ilyenkor a kártyán 
mindig látható az összes ilyen jelző. 
Érdemes ezeket a jelzőket egy külön
kis zacskóban tárolni; mindig csak azo-
kat a jelzőket vegyétek elő, amelyekre

háttérembereiteknek éppen szükségük van.

human.

Hotel clerk

A
B

t). In

Amikor megnyomja a detonárt, lerobban egy hajtómű és egy akku-
mulátor, valamint elveszik az eddig az akkumulátorhoz csatlakozó haj-
tómű is. Az akkumulátoron lévő E-cellák is elvesznek, de nem azért,

mert arra járt a kommandós, hanem a robbanás következtében.

Azt hiszed, rosszul járt a sárga játékos? Hogy jobban járt volna, ha a
kommandós a 8-as sorban érkezett volna? Nézd csak meg, mi lett

volna annak a következménye!

Persze egészen más lett volna a leányzó fekvése, ha a második ka-
binban lévő űrhajósok fel lettek volna fegyverkezve - ekkor csak az
első bomba robbant volna fel, a második lerakására már nem került
volna sor. A sárga játékos így is elveszített volna egy hajtóművet,

viszont kapott volna jutalomként két árukockát.

Akadnak fuvarosok, akik a legjobb legénységet igyekeznek
összeszedni. Minek? A meteorok nem olvassák el az önélet-
rajzokat, mielőtt becsapodnak a kabinokba, és a ragadozók
ugyanolyan porhanyósnak találják a legjobb fedélzeti mérnö-
kök húsát, mint a félhülye hajósinasokét. Jó, a rabszolgava-
dászok tudják értékelni a minőséget, de pont ezért mindig a

legképzettebbeket hurcolják el elsőként.

Megbízható háttércsapatot viszont megéri összeszedni. Ezek 
a srácok profik, tudják, hogy hogyan lehet megépíteni a leg-
jobb űrhajókat, hogyan lehet a legtöbbet kihozni a techniká-

ból - és mivel okosak, azt is átlátják, hogy jobban járnak, 
ha a vakmerő hülyékre hagyják azt, hogy elrepüljenek a 

galaxis peremére. Ők inkább felveszik a fizetési csekkjeiket,
beülnek a legjobb bárokba, és kellemes környezetben, 

beszélgetve, szórakozva, kártyázva várják ki, hogy valaki
újra felfogadja őket. 

HÁTTÉRCSAPAT



HÁTTÉREMBEREK MEGSZERZÉSE
Minden fordulóban új űrhajókat építetek, de a háttércsapatok állan-
dó az egész játék folyamán.

Három fordulós játék
Ha az ajánlott három fordulós játékot játsszátok, az alábbiak szerint 
szeditek össze háttércsapataitokat:

Az első fordulóban még nincsenek háttércsapatok - előbb hírnévre 
kell szert tennetek. Miután véget ér az első forduló, mindenkinek 
osszatok ki 3-3 háttércsapatkártyát; mindenki tartson meg 1-et, a
másik kettőt pedig dobja el, képpel lefelé. Választott háttércsapat-
lapotokat egyszerre fedjétek fel.

A második fordulóban csak az A-s képességét használhatjátok vá-
lasztott háttérembereteknek.

A második forduló után újabb tagot válogattok be háttércsapatotok-
ba: keverjétek meg az összes ki nem osztott kártyát, és mindenki-
nek osszatok ki 2-t. Megint 1 lapot tart meg mindenki.

A harmadik fordulóban a csapat régebbi tagjának mind az A, mind
a B képességét használhatjátok, az új tagnak viszont csak az A-s
képességét.
A fenti szabályok a tényleges fordulókra utalnak, nem a fordulók 
római számaira (űrhajóosztályok, kalandpaklik). Ha a játék első 
fordulójában II osztályű űrhajókat repültök (ahogy e kiegészítőnél 
ez ajánlott), attól az még az első forduló.

Négy fordulós játék
Ilyenkor az első három fordulóban a fentebb írottakat kövessétek. 
A harmadik forduló végén mindenkinek osszatok ki még 1 háttér-
csapatkártyát. Az új háttérembernek csak az A képességét hasz-
nálhatjátok, a két régebbinek viszont mondkét képességét.

Nagyon, nagyon hosszú játék
Ha négynél több fordulót játszanátok, akkor se legyenek három-
nál többen háttércsapatotokban. Az ötödik (és a további) fordu-
lóban már mindhárom háttéremberetek mindkét képességét 
kihasználhatjátok.

Rövidített játék
Ha csak egy vagy két fordulót játszotok, de azért szeretnétek ki-
próbálni a háttércsapatokat, már az első forduló előtt osszatok
háttércsapatkártyákat. Úgyse tudunk megakadályozni titeket
ebben.

Kompetitív variáns
Ha több vetélkedést és kevesebb véletlent szeretnétek, 
küzdjetek meg a háttéremberekért. Ezt a variánst csak 
akkor ajánljuk, ha nagyjából ugyanolyan jó fuvarosok 
vagytok.

Keverjétek meg a háttércsapatkártyákat, és az első for-
dulót most is nélkülük játsszátok végig. Minden érkezés 
után (kivéve a legutolsó fordulót) beválogattok majd va-
lakit háttércsapatotokba.

Minden érkezés után csapjatok fel az asztalra eggyel 
több héttércsapatkártyát, mint ahányan vagytok (pél-
dául ötöt, ha négyen játszotok). Beérkezési sorrend-
ben vesztek el egy-egy lapot a felcsapottak közül. Így
az válogathat kedvére, aki elsőként érkezett be, de
még az utolsónak is marad választási lehetősége.

Aki feladni kényszerült az utat, az is kap háttérembert, 
de ő nem választ: miután a beérkezők mind választot-
tak, keverjétek össze az el nem vett felcsapott háttér-

csapatkártyákat, majd minden lúzernek osszatok ki egyet. 
Örüljenek ennek is, hát nem?

Egy kártya mindenképp meg fog maradni, ezt rakjátok vissza a
dobozba, a következő fordulóban ez már nem lehet a felcsapot-
tak között.

Miután megkaptatok egy háttérembert, első fordulójában csak 
az A képességét használhatjátok, a következő fordulókban
már mind a két képességét. Itt is azt javasoljuk, hogy a háttér-
csapatok három főben legyenek maximálva.

KÉPESSÉG HASZNÁLATA
A kártyáról leolvasható, mikor használható a képesség és mire
jó. Ha nem világos valami, nézzétek meg a függelékben.

A képességek időzítése nagyon fontos:

· Építés közben: Az űrhajó építése közben. A “Rajt!” el-
   hangzása és a homokóra átforgatása után kezded az
   építést, és a számozott lapka elvételével fejezed azt be.
   Mindenki számára véget ér az építés, ha a “Start”-on
   lepergett a homokóra, azok számára is, akik még nem
   vettek el számozott lapkát.

· Építés után: Az építés befejezése után, de az E-cellák 
   és az űrhajósok felrakása előtt. Néhánynál előbb még
   ki kell javítanod az építés során elkövetett hibáidat;
   más képességek pont e hibák megoldásában nyújtanak
   segítő csavarkulcsot.

· Repülés előtt: Minden űrhajó kilövésre kész, de még
   nem csaptátok fel az első kalandkártyát.

· Repülés után/Repülés végén: Miután mindenki vég-
   zett az utolsó kalandkártya végrehajtásával. Ha külön
   nincs jelezve, a “repülés utános” képesség akkor is
   használható, ha fel kellett adni a repülést, de ilyenkor
   is meg kell várni, míg mindenki végez a repüléssel.

Mindig hagyjatok időt egymásnak a képességek használatára.
(Tilos sietve felcsapni az első kalandkártyát csak azért, hogy
a szabotőr ne szabotőrködhessen.) Másrészt azért vigyázzatok,
hogy túl sok töprengéssel és tépelődéssel ne lassítsátok le túl-
ságosan a játékot.

Elvileg a képességek egyszerre is végrehajthatók. Ha azonban
egyikőtök döntése attól függ, mások mit tesznek, először a ve-
zető hajtja végre képességeit, majd repülési sorrendben a töb-
biek.



AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK

Ezt a részt kihagyhatjátok, ha egyáltalán nem használjátok az
első kiegészítős dobozt.

Ördögi fondorlatok
Lesből támadás: Ilyenkor is minden önvédelmirendszer-pár +1-et
jelent az ágyúk erejéhez.

Ellenőrzőpont/Minőség-ellenőrzés: A bürokrata B képessége 
csak az út végi jutalomra hat. A tervezőmérnök B képessége sem 
számít ilyenkor. Ellenben a csaló B képessége +1 kozmikus pénzt 
jelent, ha pénzhez jutsz egy ilyen ördögi fondorlat következtében.

Kozmikus sugarak: A lap az elrejtett árukra is hat. A sugarak
okosabbak, mint a fináncok.

Vámvizsgálat: Ez a lap nem vonatkozik az elrejtett árukra
(elrejteni a csempész és a hórukember rejthet el árut). Mit is
mondtunk csak az előbb a sugarakról és a fináncokról?

Öko-járőr: A napelemekkel nem foglalkoznak.

Bosszúállás: A tolórakéták nem használhatok ennél a lapnál
(hiszen nem kockakodás dönt az oszlopról).

Minőség-ellenőrzés: Lásd az ellenőrzőpontnál. 

Szűkülő út: Ez a kártya nem hat a IIB osztályú űrhajókra, hiszen
azoknak nincsen se jobb, se bal széle. E kártyánál nem hasz-
nálhattok tolórakétákat (hiszen nem kockadobás dönt az osz-
lopról).

Rendszerteszt: A napelemek a tesztnél nem vehetők figyelembe.

Bizalomtörők: A krúbotállomások, napelemek, önvédelmi rend-
szerek és tolórakéták egyik felsorolt típusba se tartoznak, így
ezekkel ne számoljatok.

Rázós utak
Bedöglött akkumulátorok: Ez a lap mindig hat, amikor egy alkat-
rész energiát használ, jöjjön az bár akkumulátorból vagy napelem-
ből. A “plusz egy E-cella” kifizethető E-cellával vagy pedig egy
közvetlenül kapcsolódó napelem használatával.

Kozmikus pszichózis/Pánik: A kártyák hatnak a sztáziskamrák-
ban a recepciós miatt éber űrhajósokra; a sztáziskamrákban alvó
űrhajósokra és (aktivált vagy aktiválatlan) krúbotorokra nem hat-
nak ezek a lapok.

Halott zóna: A halott zónában az új alkatrészek sem működnek:
a kábelkötegek nem kapcsnolnak össze alkatrészeket, a napele-
mek nem biztosítanak energiát, a fegyverraktárak üresek. Az ön-
védelmi rendszerek nem lövik le a behatolókat, és az önvédelmi-
rendszer-párok nem adnak +1-et az űrhajód erejéhez, ha a pár

egy (vagy mindkét) tagja a halott zónában van. Kivétel: Az elpusz-
títhatatlan burkolattal is védett alkatrész maga nem működik, de az
elpusztítatlan burkolata igen, az abba csapódó meteorok, lövések 
nem okoznak károkat.

Déja vu: A veszélyes szektorok is ott vannak a repüléspakliban, meg 
az általuk hozzáadott kártyák is. Amikor megint berepültök egy ve-
szélyes szektorba, az megint új kalandkártyákat ad a paklihoz. Azok
a behatolók, akiket legalább egyvalaki legyőzött, kikerülnek a pak-
liból; a kettős behatolók csak akkor, ha van valaki, aki mindkét be-
hatolót legyőzte.

Déja vu variáns: Vagy inkább rakjátok vissza ezt a kártyát a doboz-
ba; a IV-es forduló elég hosszú lesz enélkül is.

Robbanó akkumulátorok/Robbanó áruk: A hatásnál a ténylegesen
szomszédos négyzetek számítanak; az mindegy, hogy az alkatré-
szek kapcsolódnak-e vagy sem. Ilyesformán sem a kábelkötegek,
sem a szerelő wifijelzői nem befolyásolják, mi robban fel és mi nem.

Robbanó akkumulátorok: A napelem nem akkumulátor, így nem
lehet okozója egy ilyen robbanásnak.

Robbanó áruk: “Árukat szállító alkatrész” az is, amelyen elrejtett
áru van, így az ilyen alkatrészek is okozhatnak efféle robbanást,
illetve elősegíthetik a láncreakciót.

Rendelésre készítve: IV osztályú űrhajó építésénél mind 30 alkat-
részt húztok.

Kellemetlen meglepetés: Az ehelyett húzott rázósútkártyát azu-
tán fedjétek fel, hogy mind végrehajtottátok háttérembereitek “épí-
tés utáni” képességeit.

Pánik: Lásd a kozmikus pszichózisnál.

Páncéltörő lövedékek: Ha tolórakétát használsz, a megváltozta-
tott sor, illetve oszlop a második találatra is érvényes (amire akkor
kerül sor, ha az első elpusztított valamit); a két találat közben nem
használhatsz tolórakétát.

Tisztességtelen verseny: Ha olyan elhagyatott űrállomást vagy 
űrhajót akarsz kihasználni, amelyik odapörköl neked, először a töb-
biektől érkező lövéseket kell végrehajtanotok. Utána, ha még mindig 
nem tántorodtál el, következik az űrhajó/űrállomás védekezése. És 
végül, ha még mindig elég nagy a legénységed, kirámolhatod az 
űrállomást, illetve értékesítheted az űrhajóroncsot.

Kék idegenek
Diplomata: A diplomata semmit sem 
tud segíteni a behatolók ellen.

Ügyvéd: IV osztályú űrhajó csak akkor
számít “biztosíthatónak”, ha vettél rá
biztosítást. Ha nem vettél, az űrhajód
“nem biztosíthatónak” számít.

Technológus: Kell, hogy legyen  E-cel-
lád. A napelemek itt nem számítanak.

Kalandkártyák
Roboszimatok: IIB osztályű űrhajón nem választható a középső
három oszlop (mivel a kockák összege ott 7); bármelyik másik 
oszlop és bármelyik sor választható. Igen, a      sor is. Biztos jól
összeraktad az űrhajódat, nem okoz ez gondot - ugye?

*

Ahogy egyre több kárty, alkatrész és űrhajóosztály áll a rendelkezésetekre, egyre több speciális eset állhat
elő. Ha szerencsétek van, itt megtaláljátok kérdéseitekre a választ.

FÜGGELÉK

KIEGÉSZÍTŐS DOBOZ EGYÜTT

Ó, szóval sötétzöld vagy, és az űrhajód működéséhez nincs
szükséged akkumulátorokra? Kiváló! Azonban a Rendszertesz-
tesztek Hivatala, sajnálatos módon, még nem vette be rendele-
teibe a napelemeket. (Ördögi machináció ez tőlük - de mégis, 

mire számítottál?)



HÁTTÉRCSAPAT
Ebben a fejezetben néhány képességet jobban kifejtünk, vala-
mint azt is elmondjuk, hogy a képességekre hogyan hatnak 
más kártyák. Persze, használhatnátok a józan eszeteket is, 
de tudjuk, hogy vannak olyanok (a megnevezésüktől most el-
tekintünk), akik csak az írott szövegnek hisznek.

A képesség: Azután tippelsz, hogy mindenki felkészült a kilövésre 
(pl. látod, kinél milyen idegenek vannak a fedélzeten). A számo-
zott lapkákra már nincs szükség, így kioszthatod azokat tippjeid 
jelölésére; ha azt hiszed, valaki nem fog célba érni, ne adj neki 
számozott lapkát. Saját befutódat is megtippelheted, úgyhogy ne
felejts el magadnak is adni egy számozott lapkát - vagy épp 
szántszándékkal ne adj magadnak!

B képesség: A védett oldalak száma számít, így egyes alkatré-
szek akár 3 kozmikus pénzt is érhetnek; a szerelő által megerő-
sített alkatrészoldalak is számítanak. Másfelől viszont csak az
űrhajód külső burkolatát adó oldalak számítanak (ha például
van egy lyuk belül az űrhajódon, azt azt övező elpusztíthatatlan
burkolatok nem számítanak). 

A jutalmat a beérkezett űrhajód állapota alapján kell kiszámolnod.
Ha nem sikerült célba érned, nem kapsz semmit. 

A képesség: Az alkatrésznek kapcsolódnia kell űrhajódhoz, és 
az űrhajótábládon, az oszlopok és sorok koordinátarendszerében
kell lennie. IIIB osztályú űrhajónál ez lehet olyan négyzet, amit a 
kockadobás megtiltott számotokra; ha építés közben több tilos 
négyzetre is raktál alkatrészt, egyet megtarthatsz, csak a többit
kell eldobnod. Ha több kis űrhajót építész (l. a IIA osztályt az első
kiegészítős dobozból), a kis űrhajókat nem kötheti össze a “kiló-
gó” alkatrész - legalábbis csatlakozókkal nem, mert a két űrhajó
“sima” (azaz csatlakozó nélküli) oldalakkal érintkezhet.

B képesség: Ha az építés (ill. a hibák kijavítása) után a tiéd a 
legjobb állapotú űrhajó, azonnal megkapod a fordulóban ezért
járó jutalmat. Ha nem, ellenben az utazás végén tiéd a legjobb
állapotú űrhajó, megkapod a pluszjutalmat is - vagyis a normál
jutalom dupláját kapod. Egy fordulóban legfeljebb csak egy 
pluszjutalmat kaphatsz - ha kaptál az építés után, nem kaphatsz
a megérkezés után pluszjutalmat.

A csaló B képessége nem hat a pluszjutalomra, ahogy a bürok-
rata B képessége sem.

A képesség: Például wifivel összeköthetsz kabint létfenntartó al-
katrésszel vagy fegyverraktárral, napelemet energiaigényes alkat-
résszel, önvédelmi rendszert másik önvédelmi rendszerrel. Ha az
alkatrészt wifivel összekötöd egy kábelköteggel, a kábelköteghez
kapcsolódó összes másik alkatrészhez is kapcsolódni fog; ha két
kábelköteget kötsz össze wifivel, a hozzájuk kapcsolódó összes
alkatrész kapcsolódni fog egymáshoz.

Persze ezek a kapcsolatok az alapjáték járványánál vagy e kie-
gészítő radioaktív szivárgásánál is számítani fognak. Ugyanakkor
a két alkatrész ténylegesen, fizikailag nem kapcsolódik, a wifi
nem tartja össze a széteső űrhajót, és a behatolók sem tudnak
wifin át átjutni egyik alkatrészről a másikra.

B képesség: Ha például ez a 3. forduló volt, a sorrendbónuszt 
hagyhatod 12-9-6-3-nak, de csinálhatsz belőle 16-12-8-4-et vagy
8-6-4-2-t, ha akarsz. Ugyancsak a legjobb állapotú űrhajóért járó
jutalom is lehet, döntésed szerint, 6, 8 vagy 4. Ezt a képességet
akkor is használhatod, ha te nem is értél be a célba.

Hát, ezeken nincs mit magyarázni. Csak azért van itt ez a lap, 
mert a többi mind szerepel a függelékben, és nem akartuk, hogy
félreértsétek a hiányát.

Advertiser - Reklámszakember
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Architect - Tervezőmérnök
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Repülés előtt tippeld meg a befutó 
sorrendjét. Minden jó tippért 2 koz-
mikus pénzt kapsz, és 1-1 kozmikus 
pénzt kapsz mindazokért, akikről 
helyesen tippelted meg, hogy nem
fognak célba érni.

Ha sikeresen célba érsz, annyiszor
1 kozmikus pénzt kapsz, űrhajód
külső részét ahány elpusztíthatatlan
burkolat védi (oldalanként, nem alkat-
részenként) - hírdetések, óriásplakátok!

A tudósok sokat töprengtek azon, hogy jutnak át a kórokozók 
a drótnélküli kapcsolatokon. Sokévnyi intenzív kutatómunka

után rájöttek, hogyan teszi lehetővé a drótnélküli atmoszférikus
átvitel a vírusok drótnélküli átvitelét. A fuvarosok közben azon
töprengtek, hogy ugyanezt az időt miért nem a halálos járvá-
nyokat legyűrő védőoltások és gyógyszerek kifejlesztésére 

használták a tudósok.

Építés közben lerakhatsz egy alkatrészt
úgy űrhajótábládra, de azon az űrhajód-
ként megjelölt négyzeteken kívülre. Ez
az alkatrész nem köthet össze két űr-
hajót.

Építés után nézd meg, tiéd-e a legjobb
állapotú űrhajót; ha igen, megkapod a
fordulóban ezért járó jutalmat. Ha 
nem, még az utazás végén is megkap-
hatod ugyanezt a pluszjutalmat.

Építés után wifijelzőidet rakd rá egy-
egy alkatrészre; úgy kezeld, mintha
ez a két alkatrész egymáshoz köz-
vetlen kapcsolódna. (Kivéve, hogy
fizikailag nem tartják egymás, nem
védenek a leeséstől.)

Repülés előtt annyi napnyi előnyt
szerezhetsz, ahány űrhajó van
előtted plusz ahányadik ez a 
forduló.

Építés közben 2 helyett 3 alkatrészt
rakhatsz félre. A félretett, de fel nem
használt alkatrészeid nem számítanak
elveszetteknek (nem kell értük
fizetned).

A bónuszok kiosztása előtt a sor-
rendbóuszt +/-4/3/2/1-gyel meg-
változtathatod, miként a legjobb
állapotú űrhajóért járó jutalmat is
megváltoztathatod +/-2-vel.

Félretett alkatrészeidet nem lophatja
el a szabotőr. Építés közben félre-
rakott alkatrészt vissza is rakhatsz
űrhajótábládról az asztal közepén
lévő raktárba.

Építés után egy alkatrészed összes
nyitott csatlakozóját fedd le elpusztít-
hatatlan burkolattal.



A képesség: Négy jelző áll a rendelkezédre. Az építés után csak
egyet használhatsz fel közülük arra, hogy űrhajód bármely alkat-
részét (akár magát a kezdőalkatrészt) átváltoztasd a jelzőnek 
megfelelő alkatrésszé. Ha egy alkatrészt ágyúvá változtatsz, te
döntöd el, merre néz az ágyú. Persze az átváltoztatott alkatrész-
nél is be kell tartani a normál szabályokat: az ágyú és a kipufogó-
cső előtt üres négyzetnek kell lennie, a kipufogócsőnek az űrhajó
fara felé kell mutatnia.

Mindegy, mi volt az eredeti alkatrész, csatlakozóit leszámítva tel-
jesen átalakul. Így például létrehozható olyan hajtómű, amiből 
hátrafelé kinyúlik egy csatlakozó - ez szabályos, de persze nyitott-
nak kell lennie, l. fentebb.

A képességgel alkalmasint építési hibát is kijavíthatsz - pl. kabin-
ná alakítva egy olyan ágyút, ami előtt másik alkatrész van, vagy
oldalra mutató hajtóműt hátrafelé mutatóvá alakítva (amennyiben
mögötte üres négyzet van). Ha tudod, hogy e képességgel ki fo-
god javítani, szándékosan is elkövethetsz egy efféle hibát építés 
közben. Ugyanakkor ne feledd, e képességgel legfelebb egy hibát 
tudsz kijavítani; ha több hibád is van, mindenképp alkatrészeket 
kell majd eltávolítanod elkészült űrhajódból.

B képesség: Ez lényegében annyit jelent, hogy még kétszer
használhatod az A képességet, csak éppen ennek már építés
közben meg kell történnie. Sőt, építés közben szabadon meg-
változtathatod döntéseid, hogy mely alkatrészeket változtatsz át 
és hogy mire.

Az építés után már csak az A képességet használhatod (egy
átváltoztatás), függetlenül attól, hogy építés köben nulla, egy
vagy két alkatrészt változtattál-e át. Az A képességgel átváltoz-
tathatsz olyan alkatrészt is, amit már egyszer átváltoztattál a B 
képességgel.

B képesség: Még ez a képesség sem engedi azt meg, hogy repü-
lés közben űrhajóst rakj luxuskabinba. A célba érés után minden
még foglalt luxuskabin után megkapod a normál viteldíjat, függet-
lenül attól, hogy egy vagy két űrhajós van-e benne.

A sztáziskamrában lévő éber űrhajósokat pont úgy kell kezelni,
mintha kabinban utaznának - az olyan kártyák szempontjából is,
mint a járvány, pánik, kozmikus pszichózis vagy radioaktív szivár-
gás. Ha a sztáziskamra közvetlen kapcsolódik fegyverraktárhoz,
felfegyverkeznek; ha nincs fegyverük, az arra járó ragadozók fel-
falják őket. A sztáziskamrában alvó űrhajósok továbbra is védet-
tek mindezen kellemetlenségektől.

Ugyanakkor a sztáziskamra nem kabin, amikor egy kártyánál az
alkatrészek típusa számít (pl. bizalomtörők vagy a építésvezető
B képessége). Sztáziskamrába továbbra sem rakható idegen.

A képesség: Brit tudósok felfedezték a harmadik dimenziót! De
még így is szabálytalan az űrhajód, ha legalább 2 ágyúd előtt 
nincs üres négyzet és/vagy legalább 2 hajtóműved kipufogócsöve
mögött nincs üres négyzet - vagyis ilyenkor kénytelen leszel hiba-
javítás címén alkatrészeket ledobálni űrhajódról. A képesség a
tolórakétákra egyáltalán nem hat.

B képesség: Ha ez az ágyú nem ugyanaz, amelyet az A képes-
séggel “kivételezel”, akkor a normál szabályok érvényesek rá. 
Ha ugyanaz, akkor bármerre lőhet, akár van előtte üres négyzet,
akár nincs. Az alkatrészt nem kell elforgatnod - csak meg kell
mondanod, hogy per pillanat merre lövöldözöl vele.

Az ágyú bárhányszor elforgatható, így akár egyazon meteorzá-
porban szétlőhetsz vele több, más-más irányból közelítő nagy
meteort. Amikor az ágyúid összerejét számolod éppen ki, csak
egyszer számolhatsz ezzel az ágyúval, de eldöntheted, hogy
éppen merre mutat a számolásnál.

A képesség: Az alapjáték szerint a negyedik kis paklit azután 
kell elkészítenetek, hogy már mind befejeztétek az építést; most
már az építés megkezdése előtt mind a négy kis paklit készítsé-
tek össze. (Jó eséllyel eddig is így csináltátok, amúgy.) Ezt a 
negyedik paklit olyan helyre tegyétek, ahol a detektív könnyen 
elérheti, de ahol biztos nem keveritek össze a többi kis paklival.

B képesség: Míg a kalandkártyákat nézeteged, a többiek közö-
sen számoljanak vissza 20-tól... hogy ne unatkozzanak. Amikor
elérik a 0-t, akkor hangozzék el a “Rajt!”. Nem szabad túl gyor-
san számolniuk, de nem ám!

A képesség: A csőjelzővel csak olyan két egymás melletti alkat-
részt kapcsolhatsz össze, amelyeknek ebbe az irányba nem volt
egyáltalán csatlakozójuk. 
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Hotel clerk - Recepciós
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Hypergeometer - Hipergeométer
A
B Egy ágyúdra rakj forgásjelzőt. 

Repülés közben ez az ágyú
mindig az éppen neked tetsző
irányba mutathat.

d*dd*d*d*d*d*d*d*d*%d*d*d*%d*d*d*d*%d**d*d*d**ddddddddddd //

?1&%.</"-

A

B

Inspector - Detektív
1111?1&?11&?1&1&1&?1&1&1&1&?1&1&1&1&1&1&1&1&1&1111111111 ///

k)+;(.-

Plumber - Csőszerelő
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Olyan kabinban, amiben 
van egy idegen, lehet még 
egy emberi űrhajós is.

Építés közben vagy után legfeljebb 
2 csőjelzőt lerakhatsz. Egy ilyen jel-
zővel összeköthetsz két alkatrészt, 
ha egyiknek se volt ebbe az irány-
ba csatlakozója.

Amíg van legalább egy játékos, aki
még építi űrhajóját, megnézheted
a kalandkártyákat, akkor is, ha 
már befejezted az építést; sőt, te
a negyedik kis pakli lapjait is meg-
nézheted.

Egy ágyúdnál és egy hajtómű-
vednél nem kell betartanod az
“egy üres négyzet”-szabályt.

A fentin túl még legfeljebb két al-
katrészedet átalakíthatod, de ezek-
re a plusz átváltoztatásokra csak
építés közben keríthetsz sort.

Luxuskabinban két embe-
ri űrhajós is lehet - de kö-
zülük csak egy fog vitel-
díjat fizetni megérkezés 
után. Ezenkívül minden 
sztáziskamrában két űrha-
jós ébren utazik.

Építés közben felhasználhatod
az univerzális csatlakozók jelzőjét,
               hogy egy alkatrészednek
               mind a négy oldalán uni-
               verzális csatlakozója legyen.

Mielőtt elkezdődne az építkezés,
20 másodpercig tanulmányozha-
tod a kalandkártyákat. Építés
közben akkor is megnézheted ezeket,
ha még egy alkatrészt sem szereltél be űrhajódba.

Építés után az alanti jelzők közül 
egyet felhasználhatsz arra, hogy az
űrhajód egy alkatrészét a jelző sze-
rinti alkatrészre változtasd át.



A szállítómunkással és a hegesztővel ellentétben ő nem képes
hibák kijavítására, és a csöveit sem mozgathatja. Építés közben
használhat ugyan csövet arra, hogy az űrhajóhoz hozzákapcsol-
jon egy hozzá amúgy nem kapcsolódó alkatrészt, de ilyenkor 
azonnal le kell raknia a csövet, az új alkatrész legfeljebb pár
pillanatig lehet független az űrhajótól. Építés után a csövek nem
használhatók hibák kijavítására; csak olyan alkatrészek köthetők
össze csővel (mintegy plusz biztosítékul), amelyek szabályosan
be lettek építve az űrhajóba.

B képesség: Az alkatrész minden oldalán univerzális csatlakozó
lesz, kiváltva az esetlegesen meglévő más csatlakozókat, de 
nemcsak azt, hanem az elpusztíthatatlan burkolatot is! Bármilyen
alkatrész megkaphatja a négyirányú univerzális csatlakozót, akár
ágyú, hajtómű, tolórakéta is; ez nem változtat azonban azon,
hogy a megfelelő helyeken üres négyzeteknek kell lenniük az
ilyen alkatrészek előtt/mögött.

A képesség: Ez azt jelenti, hogy először is lerakhatsz egy alkat-
részt úgy, hogy az nem kapcsolódik az űrhajódtól. Ettől fogva az
űrhajód “két részből áll”. Amíg ez a helyzet, új alkatrészeket bár-
melyik részhez lerakhatsz. Ha sikerül a két űrhajórészt összekap-
csolnod, onnantól egy űrhajó(része)d van, és újra rendelkezel 
azzal a képességgel, hogy lerakj egy alkatrészt úgy, hogy az nem
kapcsolódik űrhajódhoz. Az űrhajód sosem állhat kettőnél több
részből.

Az építés végén űrhajódnak egy darabban kell lennie; ha nem ez
a helyzet, az építési hiba, amit a szokott módon kell megoldanod
- az egyik rész összes alkatrészét eldobva.

Ha az első kiegészítős dobozból a IIA osztályt építed éppen, 
csak az egyik kis űrhajód állhat két részből.

B képesség: Az 5 négyzet jelölésére egy-egy kék és piros áru-
kockát, űrhajóst, E-cellát és (tetszőleges színű) idegen lényt
használj. A kezdőalkatrészeddel szomszédos négyzet nem 
lehet megjelölve, és két megjelölt négyzet nem lehet egymás
szomszédja. A négyzeteket még az építés megkezdése előtt
meg kell jelölnöd (lehetőleg ne gondolkozd magad halálra). Ha
IIIB osztályú űrhajót építész, még a dobás előtt kell megjelölnöd
a négyzeteket; ha megjelölt négyzetre azután nem rakhatsz al-
katrészt, hát, így jártál, koma.

Ha egy megjelölt négyzetre az adott jelölőnek megfelelő alkat-
részt raksz, a jelölőt rakd az alkatrész tetejére, emlékeztetőként,
hogy az építés végén jár érte 2 kozmikus pénz; ha viszont bár-
milyen más, a jelölőnek nem megfelelő alkatrészt raksz oda, 
a jelölőt rakd vissza a készletbe.

Az építésvezető kártyájának alján láthatod, milyen jelölőhöz
milyen alkatrész tartozik:

· Kék árukocka: Alkatrész legalább egy kontérnernyi raktérrel.

· Piros árukocka: Alkatrész legalább egy különleges konténer-
   nyi raktérrel.

· Űrhajós: Kabin vagy luxuskabin. Krúbotállomás nem jó. Sztá-
   ziskamra sem jó.

· Idegen lény: Bármilyen színű létfenntartó alkatrész - akkor is
   jár érte a jutalom, ha nem kapcsolódik kabinhoz.

· E-cella: Akkumulátort tartalmazó alkatrész, vagy napelem.

Az építés és a hibák kijavítása után az űrhajódon lévő jelölőket 
rakd vissza a készletbe, mindegyikért begyűjtve 2 kozmikus pénzt.
Nem jár büntetés azért, ha nem a megfelelő alkatrészt raktad le
egy megjelölt helyre, csupán nem kapsz jutalmat. Nem kapod 
meg a jutalmat, ha szabálytalanul raktad le az alkatrészt, és azt
a hibák kijavítása során el kellett távolítanod.

A képesség: Az alkatrészek, amiket a többiek félretettek maguk-
nak, számodra olyanok, mintha kint lennének az asztal közepén
képpel felfelé. Ha elveszel egy ilyet, beépítheted, félrerakhatod
vagy visszarakhatod képpel felfelé az asztal közepére. Igen, fo-
lyamatosan kiszúrhatsz a többiekkel; csak közben ne felejtsd el
építni a saját űrhajódat.

B képesség: Minden ellenfeled felfogadott legénységében van
egy ügynököd, aki kilövés előtt szabotázst hajt végre, majd siet-
ve távozik az űrhajóról. Ez azt jelenti, hogy minden ellenfeled
veszít 1 űrhajóst; akinek van sztáziskamrája, az felébreszthet
onnét valakit, hogy betöltse vele olajra lépett ügynököd pozíció-
ját. A kapcsolódó csatlakozókra lerakott űrhajós nem része a 
legénységnek, csakis azt jelzi, melyik kapcsolat lett szabotálva. 

Ha az egyik alkatrész megsemmisül, vele együtt megsemmisül
a csatlakozó másik végén lévő alkatrész is.

Vigyázz, ne gondolkozz túl sokat azon, melyek az optimális sza-
botálható pontok; ugyanakkor játékostársaid, megannyi jótét lé-
lek, rámutathatnak egymás űrhajóinak legsérülékenyebb pontja-
ira.

B képesség: Nem, ez nem vicc. Egy kis mozgás senkinek se árt...
a társaidnak legalábbis semmiképp. Ha képtelenség körbefutni 
az asztalt, még a játék megkezdése előtt találjatok ki helyette va-
lami hasonlóan kaotikus mozgásformát.

A képesség: Sem a behatolók, sem az első kiegészítős doboz
vámosai (vámvizsgálat) nem találják meg az elrejtett árukat.
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Security guard - Biztonsági őr

Építés közben az űrhajód állhat két,
össze nem függő részből is.

Építés közben elvehetsz olyan alkat-
részt is, amelyet valaki más félretett
magának (számodra ezek olyanok,
mintha az asztalon lennének).

Repülés előtt dönthetsz úgy, hogy min-
den játékos (beleértve tenmagadat is) 
annyi kozmikus pénzt visszarak a kész-
letbe, ahány nyitott csatlakozója van.

Minden szerkezeti elem, illetve kábel-
köteg képes tárolni egy zöld vagy
kék árukockát; ráadásul ez az
árukocka rejtettnek számít.

A szerkezeti elemekben, kábel-
kötegekben elrejtett árukockáid
mind 1 kozmikus pénzzel töb-
bet érnek.

Építés közben egyszer, mielőtt
a homokóra a Startmezőre kerül-
ne, elkiálthatod magad, hogy 
“Tűzriadó!”. Ekkor a többieknek
abba kell hagyniuk az építkezést
addig, míg kétszer körbe nem futják az asztalt.

Repülés előtt szabotálhatod min-
den játékostársad űrhajóját, levéve
mindről 1 űrhajóst (kabinról, nem
luxuskabinról), és lerakva azt két 
kapcsolódó alkatrész közé a 
csatlakozókra; ha az egyik alkat-
rész megsemmisül, a másik is ezt teszi.

Építés előtt a lenti tartozékokkal jelölj 
meg 5, sem egymással, sem kezdőal-
katrészeddel nem szomszédos négyze-
tet. Az építés után minden olyan négyzetért 2 
kozmikus pénzt kapsz, ahol a megfelelő alkatrész van.

Planner - Építésvezető



A kozmikus sugarak vagy robbanó áruk esetében azonban telje-
sen mindegy, hogy el van-e rejtve az áru vagy sem. Ha árukockát
kell beadnod, dönthetsz úgy is, hogy elrejtett árut adsz be, ez a 
te döntésed; csak akkor csinálhatsz úgy, hogy nincs is árud, ha
az összes árud el van rejtve és még E-celláid sincsenek. Például 
tegyük fel, hogy szerkezeti elemeiben 3 kék árut rejtegetsz, ezen-
kívül van 1-1 piros árud és E-cellád is. A csempészek három 
árukockát követelnek. Egyik lehetőséged, hogy beadod a piros 
árut és az E-cellát, a rejtett árukat pedig letagadod; ha meg aka-
rod tartani az E-cellát, 1 piros és 2 kék árut kell átadnod. Akár 
így, akár úgy, a piros árut biztosan elviszik.

B képesség: Ha feladod a repülést, először add hozzá a rejtett
árukockák értékehez a +1-eket, és csak utána számold ki áruid
összértékét, majd ezt oszd el kettővel. 

B képesség: Sem a behatolók, sem az első kiegészítős doboz
vámosai (vámvizsgálat) nem találják meg az elrejtett árukat; a
kozmikus sugarak vagy robbanó áruk esetében azonban teljesen 
mindegy, hogy el van-e rejtve az áru vagy sem. Ha árukockát
kell beadnod, dönthetsz úgy is, hogy elrejtett árut adsz be, ez a 
te döntésed;csak akkor csinálhatsz úgy, hogy nincs is árud, ha
az összes árud el van rejtve és még E-celláid sincsenek. Például 
tegyük fel, hogy csempészek 3 árukockát követelnek rajtad. 
Piros konténerekben 3 kék árut rejtegetsz, ezenkívül van 1-1 
piros árud és E-cellád is. Egyik lehetőséged, hogy beadod a 
piros árut és az E-cellát, a rejtett árukat pedig letagadod; ha 
meg akarod tartani az E-cellát, 3 árukockát kell beanod, és te
döntöd el, melyik 3 lesz ez. A fentebbi csempészszel ellentét-
ben a piros árukockát is megtarthatod, ekkor vagy beadod a 3
kék árudat, vagy 2 kék árut és az E-celládat adod át a csem-
pészeknek.

Fontos: A hórukkember se képes bármikor átrendezni árukoc-
káidat, ezt továbbra is csak áruk bepakolásánál teheted meg.

A képesség: Azután, hogy elvettél egy számozott lapkát, még 
beépíthetsz űrhajódba alkatrészeket - legfeljebb annyit, amilyen
osztályba tartozik az űrhajód (pl. IV osztályű űrhajónál legfeljebb
négyet). Ezekre az alkatrészekre is mind vonatkoznak a normál
beépítési szabályok.

Ha még nem, vagy csak részben használtad ki e képességedet, 
de mindenki más bejefezte az építést, már csak egy alkatrészt
építhetsz be, és ezt is csak a már képpel felfelé lévő alkatrészek
közül választhatod. Még a csaló se lassíthatja le túlságosan a
játékot.

B képesség: Ha repülés közben bármiért fizetned kell (akkor is, ha
másvalakinek fizetsz, l. bosszúállás), 1 pénzzel kevesebbet fizetsz;
azonban ez a csökkenés kalandkártyánként csak egyszer vehető
igénybe. Ha 0 pénzt fizetsz, nem kapsz engedményt. Az enged-
mény nem számít a repülés előtti fizetéseknél (pl. a kereskedő A
képességénél vagy a biztonsági őr A képességénél). 

A pluszpénzt mindig megkapod, amikor bármiért pénzt kapsz repü-
lés közben. Ha sikerül az út végén leszállnod, a sorrendért kapott
jutalmad 1 pénzzel megnövekszik; ha emellett tiéd a legjobb álla-
potban lévő űrhajó, az azért járó jutalomhoz is jár a pluszpénz. 
A pluszpénz kalandkártyánként csak egyszer vehető igénybe.

A pluszpénz nem számít akkor, amikor még a kilövés előtt kapsz
pénzt (pl. az építésvezető B képessége miatt), sem a repülés 
végén járó további kifizetéseknél (pl. a luxuskabin utasának vitel-
díja, a reklámszakember B vagy a tervezőmérnök B képessége
miatt).

B képesség: A megvásárolt árukockákat a normál szabályok sze-
rint el kell helyezned raktereidben.

B képesség: A kék árufajta ára nem csökkenhet 0-ra, a pirosé
viszont nőhet 4-ről 5-re. A képességet akkor is használhatod, ha
tenmagad feladtad a repülést. A képesség mindenkire hat, azokra
is, akik feladták a repülést; épp ezért annak, aki feladja a repülést,
meg kell várnia a beérkezést és az esetleges áresést/árnöveke-
dést, mielőtt kiszámolná árukockái összértékét.

A képesség: A képességet arra is használhatod, hogy kijavíts 
vele hibákat, vagy repülés közben csatlakoztass új alkatrészeket
űrhajódhoz (l. a csillagdepót az első kiegészítős dobozból). Fel-
szállás előtt, hibajavítás közben áthelyezheted a hegesztésjelző-
ket - ha például három rossz csaltlakozásod van, te döntöd el,
melyik kettőt javítod ki (a harmadik esetben kénytelen leszel al-
katrészt, alkatrészeket eldobni).
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Amikor árukockát vagy kény-
telen beadni, te döntöd el,
mely árukockáidat, E-cellá-
idat adod be. A különleges (piros) kon-
ténerekben tárolt kék, zöld és sárga árukockáid
elrejtettnek számítanak (ha te is úgy akarod).

Amikor repülés közben fizetned kell,
1 kozmikus pénzzel kevesebbet fizetsz,
ahogy akkor is, amikor az elveszített
alkatrészeket fizeted meg. Repülés
közben, illetve beérkezéskor mindig 1
kozmikus pénzzel többet kapsz, mint ami járna.

Építés után legfeljebb 3
nyitott csatlakozót “lehe-
geszthetsz”; ezek a csat-
lakozók ezután már nem 
számítanak nyitottaknak.

A repülés után egy árufajta árát 1-
gyel megnövelheted vagy lecsökkent-
heted; a megváltozott ár mindenkire
vonatkozik. Nem csökkenhet árufaj-
ta ára 1 alá.

Repülés előtt vásárolhatsz legfeljebb
annyi sárga árukockát, amennyi a
forduló száma; minden árukockáért
1 kozmikus pénzt kell fizetned.

Építés közben kétszer össze-
kapcsolhatsz szimpla csatlako-
zót duplával. Ezekre a helyekre
rakj le hegesztésjelzőt.

Még azután is hozzárakhatsz alkatrészeket 
űrhajodhoz, hogy bejefezted az építést, 
de legfeljebb annyit, amennyi a forduló 
száma. Ha már mindenki befejezte az épí-
tést, a limit 1 képpel felfelé lévő alkatrész.

Minden rakteret tartalmazó
alkatrészeden egy normál
(fehér) kontérerre rakhatsz
piros árukockát.



A második kiegészítős dobozban található 2-2 lap az Ördögi fon-
dorlatokhoz és a Rázós utakhoz, valamint 1 kék idegenes kártya
- ezek az új alkatrészekhez, de leginkább a behatolókhoz kap-
csolódnak.

Ördögi fondorlatok
Lopakodó ragadozók (Camouflaged Predators): Mindenkit
megtámad ez a két ragadozó. Ezeket a ragadozókat nem lövik 
le az önvédelmi rendszerek - csak felfegyverzett legénység 
képes legyűrni őket.

Telepata guru (Telepathic guru): A legénység összes tagja -
maga a guru is -, ha egyedül van egy alkatrészen, felfegyverzett-
nek számít, függetlenül attól, van-e közvetlen kapcslódó fegyver-
raktár vagy sem. A legénység ilyetén tagjai képesek legyőzni a
behatolókat, emellett a legénységek összevetésénél két főnek
számítanak.

Kék idegenek

*

ÚJ KÁRTYÁK

Leadva a drótot (Tipped off): Ez a kommandó csak a játéko-
sok felét (felfelé kerekítve) szerencsélteti látogatásában, viszont
- a normál kommandósoktól eltérően - ez a kommandós útközben 
összeszed minden értéket, vagyis árukockát és E-cellát (ezeket 
vissza kell rakni a készletbe). Kommandós azokra az űrhajókra 
érkezik, ahol a legértékesebb áruk vannak (egyenlőségnél ahhoz 
megy, aki előrébb repül). Semmiképp sem tör be olyan űrhajóba, 
ahol egy árukocka sincs.

Rázós utak
Szívesen nem látott látogatók (Overstaying their welcome): 
Minden behatoló kétszer annyi lépést tesz meg; eközben a kom-
mandós kétszer annyi bombát is rak le. Minden behatolónak “két
élete” van. (Így nem akadályozhatók meg abban, hogy betörjenek
az űrhajókba, az első találkozásuk önvédelmi rendszerrel vagy fel-
fegyverzzel legénységgel semmi hatással nincs rájuk. Mindazon-
által a ragadozók nem falják fel a felfegyverzett legénységet.)

Paraziták (Parasites): Amikor egy kis meteor ártalmatlanul vissza-
pattan (akár az űrhajó oldaláról, akár pajzzsal eltérítve), maga mö-
gött hagy egy parazitát. A parazita is egyfajta behatoló, aki a jobb-
kézszabály szerint mozog, legfeljebb 10 lépést téve. Nem lehet
ellene védekezni, nem lehet lelőni. Ha emberi legénységgel talál-
kozik, az vagy azok hősiesen megvédik az űrhajót a parazitától,
felrobbantva azt az alkatrészt, amin a parazita van - és hát igen,
ők maguk is. Tora! Tora!



Napelemek
Kalandkártyánként egyszer E-cella beadása
nélkül aktiválható egy, a napelemhez közvet-
lenül kapcsolódó energiaigényes alkatrész.

Tolórakéták
Nem lehet másik alkatrész azon a két négyzeten,
amely felé az alkatrész tolórakétái mutatnak.

Amikor kockadobással kell meghatározni egy be-
csapódás helyét, 1 E-celláért aktiválható egy to-
lórakéta, hogy az űrhajót egy sorral vagy oszlop-
pal arrébblökje. Egyszerre egynél több tolórakéta

nem aktiválható. Behatolók ellen csak akkor aktiválható, ha egy hoz-
zá közvetlen kapcsolódó alkatrészen van valaki a legénységből.

Kábelkötegek
Minden, a kábelköteghez közvetlenül kapcso-
lódó alkatrész egymással közvetlenül kapcso-
lódónak számít.

Vegyes létfenntartó alkatrészek
A hozzá követlenül kapcsolódó kabinba lehet
a 2 emberi űrhajós helyett 1 idegent rakni, és
a színe a létfenntartó alkatrészek bármelyik
színe lehet.

Krúbotállomások
1 E-celláért egy kalandkártya idejére aktiválható
egy krúbotállomás, megnövelve a legénység lét-
számát 4-gyel. Amikor a legénység létszáma 
csökken, ez nem történhet krúbotokkal. Ha egy
űrhajóban már csak krúbotok vannak, fel kell
adni a repülést.

 

Önvédelmi rendszerek
· Minden közvetlenül kapcsolódó önvédelmi-
   rendszer-pár +1-et ad az űrhajó összesített
   erejéhez.
· Az önvédelmi rendszerre lépő behatolók
   automatikusan legyőzetnek.

A fegyverraktárral közvetlenül kapcsolódó alkat-
részeken lévő legénység fel van fegyverkezve.

· Legénységek összevetésénél a felfegyver-
   zettek duplán számítanak.

· A felfegyverzett legénység legyőzi az alkat-
   részére lépő behatolókat.

Az elpusztíthatlan burkolattal védett oldalába
becsapodó meteorok és lövések semmi kárt
nem okoznak az alkatrésznek.
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(Vész)helyzet

Legénységek összevetése.
(Háborús zóna, szabotázs.) Nem rossz ötlet. Tárazz, célozz, lőjj!

Legénység megkívánt létszáma.
(Elhagyatott űrállomás.)

Jól hangzik. Inkább a csavarkulcsokkal!

Legénység elveszítése.
(Rabszolga-kereskedő, elhagyatott űrhajó.)

Ugyan, minek? Hogy azokat is elvigyék? Még mit nem!

AZ ÚJ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

Elpusztíthatlan burkolatok

Fegyverraktárak

(VÉSZ)HELYZETI PROCEDÚRA
Krúbotaktiváció? Elő a fegyverekkel?
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Köszönet a brnói társasjátékos klubnak a közel hatévnyi elszánt fuvarozásért, 
meg a megannyi cseh, szlovák és más nemzetiségű játéktesztelőknek. Köszö-
net Paul Grogannek a promócióért, Tom Rosennek lelkesedéséért. És köszö-
net mindazoknak, akik élvezik a játékot, ők adnak értelmet a munkámnak.

Külön köszönet mindenkinek a CGE-nél, hogy oly nagy gondot viseltetek az évek
során e játék sorsára.



Kabin: Két fő emberi legénység tartózkodhat benne, 
vagy (ha létfenntartó alkatrészhez kapcsolódik) egy
idegen. A kezdőalkatrészben csak emberi legénység
lehet.

Luxuskabin: Egy emberi űrhajós lehet csak ben-
ne (idegen nem). Ha elvész az ember, nem rakható ide
másik. A repülés végén annyi kozmikus pénz jár a lux-
uskabinban lévő űrhajósért, ahányadik forduló volt ez.

Krúbotállomás: 1 E-celláért az adott kalandkár-
tya idejére a legénység létszáma megnő 4-gyel. Ami-
kor a legénység létszáma csökken, ez nem történhet a
krúbotokból.

 

Fegyverraktár: Ha közvetlen kapcsolódik olyan
alkatrészhez, amelyen van legénység, a legénység ezen
tagjai felfegyverzetteknek számítanak. Legénységek ösz-
szevetésénél a felfegyverzettek duplán számítanak, va-
lamint a felfegyverzett legénység legyőzi az alkatrészére
lépő behatolókat.

 

(Vegyes) létfenntartó alkaltrész: Ha köz-
vetlen kapcsolódik egy közönséges kabinhoz, a kabin-
ra a 2 emberi űrhajós helyett lerakható 1 idegen, még-
hozzá a létfenntartó alkatrész színében; ha a létfenn-
tartó alkatrésznek két színe van, ebből a két idegen
fajból lehet választani. Egy űrhajón egy idegen fajnak
legfeljebb 1 tagja tartózkodhat.

 

Sztáziskamra: Négy emberi űrhajós alszik
benne. Nem számítanak bele a legénységbe. Amikor
csökken a legénység léptszáma valamiért, de maradt
az űrhajón legalább egy emberi űrhajós, a sztáziskam-
rában alvó bárhány űrhajós felébreszthető.

 

Ágyú: Az ágyú csöve előtti négyzeten nem lehet al-
katrész. Az előre néző ágyú +1-et ad az ágyúk össze-
rejéhez, az oldalra vagy hátra mutató +0,5-öt. Előre 
vagy hátra néző ágyúval szétlőhető a saját oszlopában
felé érkező nagy meteor; oldalra mutató ágyúval szétlő-
hető a saját vagy egy vele szomszédos sorban felé ér-
kező nagy meteor.

 

Kétirányú vagy dupla ágyú: Ugyanazok a 
korlátozások vonatkoznak rá, mint a normál ágyúra. 
Minden csöve +1-et vagy +0,5-öt ad az űrhajó összere-
jéhez (aszerint, merre néz), és normál ágyú módjára 
szétlőhet nagy meteort - de mind a meteor szétlövésé-
hez, mind az összerőbe beleszámításhoz előbb be 
kell adni 1 E-cellát.

Ágyúerősítő: 1 E-cella beadásakor egy hozzá
közvetlen kapcsolódó (ha szükséges, külön aktivált) 
ágyú erejéhez +3, illetve +1,5 járul aszerint, merre
néz az ágyú. Ezután ez az ágyú megsemmisül.

 

Önvédelmi rendszer: Minden közvetlenül
kapcsolódó önvédelmirendszer-pár +1-et ad az űrha-
jó összesített erejéhez. Az önvédelmi rendszerre 
lépő behatolók automatikusan legyőzetnek.

 

(Különleges) raktér: Minden konténeren egy
árúkocka tárolható. Piros árukockák csak különle-
ges (szintén piros) konténereken tárolhatók.

Hajtómű: A kipufógónak mindig az űrhajó fara felé
kell mutatnia, és a mögötte lévő négyzeten nem lehet 
másik alkatrész. A hajtómű +1-et ad a hajtóművek ere-
jéhez.

Dupla hajtómű: Ugyanazok a megkötések vo-
natkoznak rá, mint a normál hajtóműre. A dupla haj-
tómű +2-t ad a hajtóművek erejéhez, de ehhez be
kell adni 1 E-cellát.

Hajtómű-erősítő: Kalandkártya felcsapása-
kor vagy akkor, amikor meg kell állapítani az űrhajók
tulajdonságait, beadható 1 E-cella, hogy megsemmi-
süljön egy, az erősítőhöz közvetlenül kapcsolódó
hajtómű (dupla hajtóműnél azt még külön aktiválni
kell 1 E-celláért). Ha ez megtörtént, az űrhajón ezen
és a következő kalandkártya idejére a hipertérbe kerül.

Akkumulátor: Felszállás előtt rá kell rakni adott 
számú E-cellát az alkatrészre. Az E-cellák a repülés
közben felhasználhatók más alkatrészek aktiválására.

Reaktorkazán: Árukockák berakodásakor el-
pusztítható 1 áruckocka, hogy egy, a reaktorkazánhoz 
közvetlenül kapcsolódó akkumulátor a kapacitása 
felső határáig feltöltődjön E-cellákkal.

Napelem: Kalandkártyánként egyszer E-cella 
beadása nélkül aktiválható egy hozzá közvetlenül
kapcsolódó energiaigényes alkatrész.

 

Pajzsgenerátor: 1 E-celláért aktiválva meg-
védi az űrhajót egy kis meteortól vagy egy kis lö-
véstől, amennyiben a meteor vagy a lövés a pajzs-
generátor által védett két irány egyike felől érkezik.

Pajzserősító: 1 E-celláért aktiválva egy hozzá 
közvetlenül kapcsolódó, szintúgy 1 E-celláért akti-
vált pajzsgenerátor erejét megnöveli, így az ki tud 
védeni megfelelő irányból érkező nagy meteort, 
illetve nagy lövést is. 

Elpusztíthatatlan burkolat: A páncélo-
zott oldalakba csapódó (kis és nagy) meteorok, 
lövések semmi kárt nem okoznak az űrhajóban.

Tolórakéta: Nem lehet másik alkatrész azon a
két mezőn, amely felé az alkatrész tolórakétái mu-
tatnak. Amikor kockadobással kell meghatározni egy 
becsapódás helyét, 1 E-celláért aktiválható egy 
tolórakéta, hogy az űrhajót egy sorral vagy oszlop-
pal arrébblökje. Egyszerre egynél több tolórakéta 
nem aktiválható. Behatolók ellen csak akkor aktivál-
ható, ha egy hozzá közvetlen kapcsoló alkatrészen 
van valaki a legénységből.

Szerkezeti elem: Nem csinál semmit.

Kábelköteg: Nem csinál semmit, de min-
den hozzá közvetlenül kapcsolódó alkatrész
egymással közvetlenül kapcsolódónak számít.
Több kábelköteg is kapcsolódhat egymáshoz,
a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek mind 
kapcsolódni fognak egymással.
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