
Ez a kiegészítő új űrhajóosztályokat ajánlgat a transzgalaktikus fuvarozóknak. Használatukhoz elég az
alapjáték birtoklása, ugyanakkor teljesen kompatibilisek a két nagydobozos kiegészítő moduljaival.
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A Vállalkozó Vállalat tapasztalt fuvarosokat keres. Legyenek nyitottak, ne ijedjenek meg a szokatlan űrhajóktól.
Kedvezőtlen körülmények között is tudjanak űrhajót építéni. Alkalmazott topologikus mechanikából szerzett

diploma előnyt jelent. Versenyképes fizetés, bőkezű kafetéria. Várjuk az önéletrajzokat!

Az IC és IIC osztályú űrhajókat eredetileg olyan szek- 
torokba szánták, ahol a téridő szövete instabil. Ezek
az űrhajók olyan kaotikus szubtéridőmezőt fejleszte-
nek maguk körül, hogy az instabil szektorok vacak
kis anomáliái kezitcsókolommal köszönnek nekik.

MInden űrhajóépítő erről álmodik:                                                                                    
gömbforma, akkora, mint egy                                                                                    

kisebb hold, bokától tokáig halálos fegyverekkel teli. Minden                                       
kapitány arról álmodozik, hogy egy ilyen űrhajóval szeli a galaxist, fekete maszkban, 

amiben nehéz lélegezni. Minden űr-hercegkisasszony arról álmodozik, hogy fogolyként
őrzik egy ilyen űrhajón, miközben jóképű (és alacsony) megmentőire vár.

És minden játéktervező arról
álmodik, hogy berak egy ilyet a 

játékába - anélkül, hogy
leperelnék róla az alsógatyáját is.

Szóval, amikor IVC-s tervdokumentációt kérsz, négy
kis űrhajó terveit kapod kézhez. Amikor a függelé-
ket kéred, az ablak túloldalán a hivatalnok felpat-
tan és a hátsó irodába rohan. Az elveszett lapokat

keresi, vagy csak addig fog ott lapulni, míg
végre elmész? Ki tudja. Mindenesetre a 

legjobb, amit tehetsz, hogy nekiveselkedsz az
építésnek, és közben redménykedsz, hogy
még időben visszatér a függelékkel - vagy

legalábbis annak pár oldalával.

A IVC megbízható, mégis elegáns luxusyachtnak indult, hatalmas ablakokkal. Hogy
mégse az lett, az egy vacak gemkapocsnak köszönhető. Az eredeti tervdokumen-

táció négy külön tervrajzból állt és egy függelékből, ami elmagyarázta, hogyan
kapcsolódik ez a négy rész. Ám az Űrközlekedési Minisztérium útvesztőiben, 

hogy, hogy nem, a gemkapocs gyengének bizonyult, és a teljes függelék
eltűnt az íróasztalfiókok, irattároló szekrények és pinceirattárak valamelyik 

hírhedett fekete lyukában.



Játékotokban tetszésetek szerint vegyíthetitek az alapjáték, a nagy
kiegészítős dobozok és e kiegészítő űrhajóit. A mi javaslatunk há-
rom fordulós játék, egyre nagyobb űrhajókkal - de annyi fordulót 
játszotok, amennyit akartok, és olyan űrhajósorrenddel, amilyenre
kedvetek támadt. Csak arra ügyeljetek, hogy egy adott fordulóban
mind ugyanazt az űrhajót repüljétek. Még a játék elkezdése előtt
döntsétek el, hány fordulóból áll majd a játék és hogy melyik osztá-
lyokat fogjátok használni az egyes fordulókban.

Az űrhajóosztály határozza meg a használandó szabályösszefogla-
ló kártyát. Ha például IIC osztályú űrhajókat építetek és repültök, a
II-es szabályösszefoglaló kártyát kell használnotok, akkor is, ha ezt
az első fordulóban teszitek; a repüléspakli is II-es (és persze fele-
annyi I-es) kalandkártyákat fog tartalmazni. A II, IIA, IIB és IIC 
osztályú űrhajók egyáránt II-es szabályösszefoglaló kártyát és 
II-es kalandkártyákat követelnek meg.

Ha rendelkeztek a második kiegészítős dobozzal, azt javasoljuk,
hagyjátok ki az I osztályú űrhajókat: repüljetek egy-egy II, III és 
IV típusú űrhajót három fordulótokban.

Ha nincs második kiegészítős dobozotok, nincsenek IV-es kaland-
kártyáitok. Ekkor vagy a “normál” három fordulót repülitek (I, II és
III), vagy a IV fordulóra vonatkozó speciális szabályokat használ-
játok (l. a 8. oldalon).

Fontos: Az IC és a IIC űrhajók nagyon hasonlók; a változatosság 
gyönyörködtet, ezért nem javasoljuk, hogy egy játékban mindkettőt
használjátok. Ha például az első fordulótókban IC osztályt hasz-
náltok, a másodikban ne IIC osztályt repüljetek, hanem vagy az
alapjáték II osztályú űrhajóit, vagy pedig a nagy kiegészítős dobo-
zok valamelyik típusát (IIA, IIB).

Az új modellek egy új tulajdonságukban megegyez-
nek: egyiken sincs kitüntetett, előre megszabott
helye a kezdőalkatrésznek.

(Jó, ez nem teljesen új, az első kiegészítős doboz
IIA osztályánál is ez volt a helyzet. De az ottani és

az itteni szabályok nem ugyanazok.)

Amikor felkészülsz az építésre, a kezdőalkatrészt rakd oda, ahová
a félrerakott alkatrészeket fogod rakni. Pont ugyanúgy kezeld,
mint a többi félrerakot alkatrészedet:

 • Építés közben bármikor beépítheted űrhajódba.

 • Továbbra is igaz, hogy legfeljebb 2 alkatrészed lehet félrerakva 
- ezek egyike lehet a kezdőalkatrészed.

 • Ha nem építed be űrhajódba, az út végén ugyanúgy elveszett
alkatrészként ki kell fizetned, mint a többi félrerakott, de fel nem
használt alkatrészt.

Üres űrhajótáblával vágsz neki az építésnek, így az első alkatrészt
bárhová lerakhatod. Ez az első alkatrész lehet kezdőalkatrészed, de
lehet pl. az első, általad felfordított alkatrész is. Kalandkártyákat csak
azután nézhetsz meg, hogy már beépítettél legalább egy alkatrészt.

Az első alkatrész lerakása után az összes lerakott alkatrésznek 
kapcsolódnia kell egymáshoz - ez nem változott (a IVC osztály ki-
vételt jelent ez alól, ahogy azt a 6. oldalon olvashatod).

Ugyanazon űrhajótábla ugyanazon oldalán találod
 az IC és a IIC űrhajót. Ugyanazok a szabályok
  vonatkoznak rájuk; az egyetlen eltérés a két űr-
    hajó között, hogy a narancssárga négyzetek 
     nem részei az IC űrhajónak, csak a IIC-nek. 

I-es típusú fordulóban az IC űrhajótáblát használjátok, és úgy te-
kintsétek, hogy a narancssárga négyzetek nem részei az űrhajó-
nak. II-es típusú fordulóban ugyanezt az oldalt használjátok, de 
a narancssárga négyzetek részei a IIC űrhajónak - semmi különb-
ség nincs a “normál” és a narancssárga négyzetek között.

Ne két hasonló űrhajót láss az űrhajótáblán - inkább egyetlen űr-
hajót, amivel mind I-es, mind II-es kalandoknak nekivághatsz.

ic

E kiegészítő kétoldalú űrhajótáblákat tartalmaz az IC, a IIC, a 
IIIC és a IVC osztályokhoz.

 • Az öt kisebb űrhajótábla egyik oldalán az IC és a IIC űrhajók
találhatók - igen, ugyanazon az oldalon!

 

 • Az öt nagyobb tábla egyik oldalán a IIIC űrhajók találhatók.

 • Egy-egy kisebb és nagyobb űrhajótábla hátoldalára fordítva 
és összeillesztve kiad egy IVC osztályú űrhajót.

Minden űrhajtóbálából 5 darab van, hogy akkor is használhassátok
e kiegészítőt, ha öten játszotok (ehhez kell az első kiegészítős do-
boz).

Megjegyzés: A két nagy kiegészítős dobozra nem a hivatalos ne-
vükön hivatkozunk (úgyse jelentek meg magyarul), hanem “első
kiegészítős dobozként” és “második kiegészítős dobozként”.

ŰRHAJÓOSZTÁLYOK KIVÁLASZTÁSA

KEZDŐALKATRÉSZEK A LEGÚJABB MODELLEKBEN

IC ÉS IIC OSZTÁLYOK

Természetesen az IC és a IIC osztályok közötti hasonlóságra
van más magyarázat is. Tudod, amiben ott van az a rossz-

emlékű születésnapi buli, a kicsi, rózsaszín kacsacsőrű emlős,
meg a tizenhét pár kalucsni. Látom, már neked is beugrott.
Remek sztori, mi? Aha, te is olyantól hallottad, akinek egy

haverjának a haverja személyesen ott volt? Ugye, hogy ugye.

Persze, ott van még a harmadik lehetőség... egy játéktervező,
korlátozott számú játéktábla, meg a dillemma az új I osztály

(mert biztosan sokan vannak, akik már nem repülnek ilyen kis
űrhajókkal) és az új II osztály (mert biztosan sokan vannak,

akik már az 1. fordulóban változatosságot szeretnének) beve-
zetése között. De nem, ez túlságosan unalmas és egyben túlsá-

gosan hihetetlen, teljességgel életszerűtlen magyarázat.

Már senki se tudja, melyik volt az eredeti tervrajzokon, az IC
vagy a IIC osztály. Úgy tűnik, hogy a beadás és az engedé-
lyezés közötti időszakban az akta valahogy szűznemzéssel

és enyhe mutációval megkettőzödött, az Űrközlekedési Minisz-
térium pedig mindkét beadványt jóváhagyta. Furcsának találod?
Ha! Ez még nem furcsa. Az űrhajórészek közötti transzdimen-

zionális törésvonal - na, az tényleg furcsa!



ÉPÍTÉS
Ahogy e kiegészítő összes űrhajójánál, itt is rakd a félretett alkat-
részeidhez kezdőalkatrészedet; azt bármikor beépítheted űrha-
jódba. Az első alkatrészt bármelyik (megengedett) négyzetre le-
rakhatod. Arra vigyázz, hogy a narancssárga négyzetek csak a
IIC osztály részei.

Mint mindig, a lerakott alkatrészeknek kapcsolódniuk kell egy-
máshoz. Azonban ebbben az űrhajóban bonyolultabb a helyzet.

Az űrhajó közepén transzdimenzionális törés-
vonal fut végig. Ahogy már alsóban megtanul-
tad, a transzdimenzionális törésvonal instabil-
lá teszi a tér-idő kontinuumot. Hogy baj ne
legyen, nagyon vigyázz a csatlakozókra!

 • A transzdimenzionális törésvonal két ol-
dalát (a      -as és a        -es oszlop között) 
összekötő csatlakozóknak tökéletesen illesz-
kedniük kell: szimpla csak szimplába, dupla 
csak duplába, univerzális csak univerzális 
csatlakozóba dugható.

 • Ez azt jelenti, hogy ha a transzdimenzio-
nális törésvonal egyik oldala felől univerzális
csatlakozó, a másik oldalon szimpla vagy 
dupla csatlakozó kapcsolódik egymásba, az
építési hiba, amit kilövés előtt orvosolni kell
a szokott módon - alkatrészek eldobásával.

 • Persze az továbbra is szabályos, ha két üres oldal illeszke-
dik össze, ahogy az is, ha az egyik oldalon bármilyen nyi-
tott csatlakozó van, a másik oldalon pedig nincs alkatrész.

REPÜLÉS
A transzdimenzionális törésvonal érdekes teret gerjeszt az űrha-
jód körül - az “érdekest” nyugodtan olvasd “halálosnak”. Az alábbi
szabályok mindig érvényesek, amikor meteor vagy lövés csapód-
na az űrhajódba, valamint a második kiegészítős doboz behatoló-
inak érkezésére is.

Támadás szemből vagy hátulról
Ha a támadás szemből vagy hátulról érkezik, egy kockával dobjál,
ill. dobjon a vezető.

 • Ha az eredmény      és        között van, a támadás a megfelelő 
oszlopban érkezik.

 • Az       -es dobás esetén a támadás valójában balról érkezik; 
újra kell dobni az oldalsó támadások szerint (l. lentebb).

 • A       -os dobás esetén a támadás valójában jobbról érkezik; 
újra kell dobni az oldalsó támadások szerint (l. lentebb).

Addig nem reagálhattok, amíg ki nem derült a támadás tényleges 
sora/oszlopa. Ha a támadás iránya megváltozik, az eredeti irány
többé nem számít. Az új irány dobása azonmód követi az első
dobást, azaz:

 • A pajzsgenerátorok csak akkor védenek, ha az új irányt védik.
Az eredeti irányt nem kell védeni.

 • Az oldalról érkező nagy meteor a megfelelő irányba néző, az
adott vagy azzal szomszédos sorban lévő ágyúval szétlőhető,
akkor is, ha a nagy meteor eredetileg más irányból jött.

 • A második kiegészítős doboz tolórakétái nem a dobást, hanem
a kidobott oszlopot változtatják meg. Ha például a dobás     -es,
tolórakétával az oszlop balra vagy jobbra “eltolható” - az
előbbi esetben a meteor/lövés/behatoló teljesen eltéveszti az
űrhajót. Tolórakéta használata a ténylegesen szemből vagy 
hátulról érkező támadásból nem csinál oldalsó támadást.

 • Tolórakéta használatával meg kell várnod, amíg kiderül a táma-
dás tényleges oszlopa vagy sora. Ha a dobás     -es, tolórakétá-
val nem változtathatod át az oszlopot      -essé; a támadás balról
jön, és a tolórakétával meg kell várnod, amíg kiderül az, hogy
melyik sorban. (Vagy sorokban. Lesz ez még furcsább is.)

Támadás oldalról
Független attól, hogy a kalandkártya miatt érkezik oldalról a táma-
dás vagy mert a transzdimenzionális törésvonal eltérítette, ugyan-
úgy kell kezelni azt: dobni kell egy kockával, hogy kiderüljön, melyik
sorban vagy sorokban érkezik a támadás. (Csak az űrhajótábla bal
oldalára vannak számok nyomtatva, a jobbról érkező támadások-
nál is azok jelölik a sorokat.)

 • Ha a dobás     ,     ,      vagy     , az a szokott módon határoz-
za meg a sort.

 • Ha viszont a dobás      vagy    , a traszdimenzionális törésvonal
duplikálja a támadást, ami így mindkét ilyen jelzésű sorban ér-
kezik, teljesen egyidőben.

A duplikáció azonnali, a két támadás egyszerre csapódik be. Mivel
is jár ez?

 • A sort megváltoztatni csak a duplikáció után lehet. Előre néző
tolórakéta a     -asból csinálhat ugyan      -est, de már annyiban
későn, hogy két találat éri az űrhajót: a két    -as sor helyett, a
tolórakétás “arrébbugratás” miatt, egy-egy találat a    -es és a
fentebbi     -es sorban.

 • Hasonlóan a     -es dobás után tolórakétával csinálható ebből 
    -as; ez azonban már nem okoz duplikációt.

 • Mivel a két támadás egyszerre érkezik, egy pajzsgenerátor
(és egyetlen E-cella) mindkettő ellen védelmet nyújthat - már
ha a támadás kivédhető pajzzsal.

 • Oldalról érkező nagy meteor továbbra is szétlőhető az adott,
vagy vele szomszodés sorban lévő, a megfelelő irányba néző
ágyúval. Ha egyszerre két nagy meteor érkezik, azokat egy-
szerre kell szétlőni - ehhez tehát két ágyú kell: például az 
egyiket szétlövöd a meteor sorában lévő ágyúddal, a másikat
pedig egy, a meteor sorával szomszédos ágyúval; azonban,
mivel egyszerre érkezik a két meteor, ugyanazzal az ágyúval
nem robbanthatod kavicsokká mindkettőt.

Ha egy becsapódást elkerülsz valahogy, a másik támadás a normál 
szabályok szerint csapódik be; ha egyiket se tudod kivédeni, a kettő
egyszerre csapódik be. Mindkettő elpusztít egy-egy alkatrészt; 
előbb vedd le ezt a két alkatrészt, és utána nézd meg, még mi
esik le űrhajódból.



A második kiegészítős dobozzal kap-
tatok hengerformájú űrhajót - IIB -, 
most pedig gömbformájút kaptok!
(Csak egy kis képzelőerő kell, hogy
meglásd benne a gömböt - meg az,
hogy ne tudd, mi az a tórusz...)

ÉPÍTÉS
Ahogy e kiegészítő összes űrhajójánál, itt is rakd a félretett alkat-
részeidhez kezdőalkatrészedet; azt bármikor beépítheted űrha-
jódba. Az első alkatrészt bármelyik (megengedett) négyzetre le-
rakhatod. 

A IIIC osztályú űrhajónak nincs széle. Úgy néz ki, persze, mint
egy négyzet, de próbáld úgy nézni, hogy egy henger, és a bal
széle szomszédos a jobb szélével (mint a második kiegészítős
doboz IIB osztályánál); ugyanakkor ez egy másik henger is, és
az alja szomszédos a tetejével. 

Ez azt is jelenti, hogy az űrhajó minden négyzete négy másik
négyzetével szomszédos, és a csatlakozóknak ennek megfele-
lően kell illeszkedniük:

 • A bal szélső oszlop balfelé mutató csatlakozóinak illeszked-
niük kell a jobb szélső oszlop jobbfelé mutató csatlakozói-
hoz, és megfordítva.

 • A legfelső sor felfelé mutató csatlakozóinak illeszkedniük 
kell a legalsó sor lefelé mutató csatlakozóihoz, és megfor-
dítva.

 • Csatlakozó túloldalán továbbra sem lehet üres oldal (akkor
sem, ha az üres oldal a 6x6-os négyzet látszatkerületén
van).

 • Csatlakozó vagy üres oldal túloldalán továbbra is lehet
üresen hagyott négyzet.

Az ágyúk, hajtóművek, tolórakéták “üres négyzetes” szabálya to-
vábbra is él:

 • Ha a legfelső sorban felfelé néző ágyúd, tolórakétád van, 
a legalsó sorban az adott oszlopban nem lehet alkatrész.

 • Ha a legalsó sorban hajtóműved, lefelé néző ágyúd, tolóra-
kétád van, a legfelső sorban az adott oszlopban nem lehet
alkatrész.

 • Ha a bal szélső oszlopban balfelé néző ágyúd, tolórakétád van, 
a jobb szélső oszlopban az adott sorban nem lehet alkatrész.

 • Ha a jobb szélső oszlopban jobbfelé néző ágyúd, tolórakétád 
van, a bal szélső oszlopban az adott sorban nem lehet alkat-
rész.

Mivel az űrhajótervben nincs lyuk, minden ágyú, hajtómű vagy to-
lórakéta miatt üresen kell hagynod egy négyzetet; azonban, ha
ravaszul építkezel, egy-egy üresen hagyott négyzet több alkatrészt
is “kiszolgálhat”.

1. példa
Ez a (még épülő) űrhajó

teljesen szabályos; hála a 
látszólag kifelé mutató csat-
lakozóknak, egy darabból
áll. A piros ponttal jelölt

négyzetek azok, amelyeket
ágyú, hajtómű vagy tolóra-

kéta miatt üresen kellett
hagyni. A balról a második

oszlopban lévő piros pontos
négyzet különösen érdekes:

egyszerre négy alkatrész
számára is “kötelezően

üresen hagyott négyzetként”
funkcionál.
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A transzdimenzionális törésvonal még a (második kiegészítős do-
bozban található) behatolókat is megduplázza.

 • A duplikált behatolók egyszerre érkeznek, de célszerű egy-
más után végigcsinálni a mozgásukat; a sorrend mindegy.
Olyanok, mintha kettős behatolók lennének.

 • De bizony még a kettős behatolók is duplikálódnak. Ha mind
bejutnak, a négy behatoló mozgását célszerű egymás után
végigcsinálni. A sorrend itt is mindegy.

 • Egy önvédelmi rendszer vagy felfegyverzett legyénség bár-
hány behatolóval képes elbánni.

 • Miként a kettős kommandósnál, a duplikált kommandósok
lerakott bombái egyszerre robbannak fel, miután már minden 
kommandós befejezte (így vagy úgy) a mozgását.

 • A jutalmak is duplikálódnak. Miután minden behatoló bejefez-
te mozgását (és miután felrobbant, aminek fel kellett robban-
nia), minden legyőzött behatolóért jár a normál jutalma.

Ha IC vagy IIC osztályú űrhajót támadás ér, az az alábbiak szerint
történik:

1. Egy kockával ki kell dobni, melyik oszlopban/sor(ok)ban történik.

2. Ha a támadás szemből vagy hátulról jön, és a dobás      vagy     ,
a támadás ehelyett oldalról érkezik. Újabb kockadobással derül
ki, hogy melyik sor(ok)ban.

3. Ha a támadás oldalról jön, és a dobás     vagy     , a támadás
duplikálódik.

4. Csak most használható tolórakéta. Duplikált támadásnál a to-
lórakéta mindkettő elől “arrébbugrasztja” az űrhajót.

5. Két oldalról érkező nagy meteor szétlövéséhez a megfelelő
irányba néző, az adott, illetve az azokkal szomszédos sorokban
lévő ágyúk használhatók; de egy ágyú csak egy meteor ellen jó.

6. Egy pajzsgenerátor használata (erősítve is lehet) mindkét tá-
madás ellen véd.

7. A ki nem védett becsapódásokat végre kell hajtani.

8. Egyszerre kell levenni az eltalált és megsemmisült alkatrészeket.

9. Miután ez megtörtént, meg kell nézni, hogy mi maradt az űrhajó-
ból, és szükség szerint levenni a lehulló alkatrészeket.

Biztosítás
Az IC és IIC osztályú űrhajókra nem lehet biztosítást kötni.

max   

-15 

Támadás (összefoglaló)

A hazatérő duplikált kommandósoknak meg kell osztozniuk
bankszámlájukon, életbiztosításukon, de az adójukat is ketten

fogják fizetni. Ha a kommandósnak volt barátnője, különös
szerelmi háromszögnek néznek elébe, és ez a kilátás egyi-
kőjüket se tölti el örömmel. Érdekes, hogy a feleségeket 
viszont nem szokta zavarni a dolog: így a férj talán több 

időt fog otthon tölteni, és végre jut ideje kifesteni a konyhát
meg megszerelni a polcot a nappaliban.

IIIC OSZTÁLY



2. példa
Ez az űrhajó viszont teli van szabálytalanságokkal:

Hosszabbítás
Szabályos IIIC osztályú űrhajót építeni embert próbáló feladat, és 
mindenkinek lehetőséget kell adni, hogy megalkossa önnön mes-
terművét. Ezért a lassabbak kapnak még egy fordításnyi időt.

Most is csak olyan játékos rakhatja a homokórát a “Start”-ra, aki be-
fejezte az építést és elvett egy számozott lapkát. De ez most nem 
az utolsó fordítás - miután lepergett a homok, bárki, aki már befe-
jezte az építést és elvett egy számozott lapkát, elveheti a homok-
órát, átforgatva lerakva azt űrhajótáblájára, azt kiáltva,“Hosszab-
bítás!”. Addig még lehet építeni, amíg le nem pereg a homok.

FELKÉSZÜLÉS A KILÖVÉSRE
Gyors ellenőrzés
A szabály nem változott: kilövés előtt a szabálytalan űrhajókat ki
kell javítani, eltávolítva a rosszul beépített alkatrészeket. Itt és 
most nagyon könnyű hibákat elkövetni, ezért azután rigorózusan
ellenőrizzétek az űrhajókat kilövés előtt.

Biztosítás és “gyenge pont”

A IIIC osztályú űrhajók biztosítva vannak. Ha a biztosítótársaság
regulái szerint épült az űrhajó, nincs biztosítási díj. Azonban a leg-
több IIIC osztályú űrhajónak van egy “gyenge pontja”. Minél na-
gyobb ez a gyenge pont, annál nagyobb a biztosítási díj - ahogy 
ez az űrhajótábla oldalsó részéről is leolvasható.

Miután megépítetted űrhajódat (és eltávolítottad a szabálytalan 
alkatrészeket), nézd meg, mekkora a leghosszabb “üres folyosó”
az űrhajódban - amit egymással érintkező üres négyzetek alkot-
nak. Vigyázz, mert a sarkos érintkezés is számít, és minden, az
űrhajó valamelyik szélén lévő négyzet (a sarkok miatt) a túlsó 

szél három másik négyzetével érintkezik. Ha ezt a
“leghoszabb folyosót” csak egy négyzet alkotja (vagyis
nincs két egymással akár csak sarkosan érkintkező
üres négyzet űrhajódban), nem fizetsz biztosítási díjat.
Ha a “leghosszabb folyosó” két négyzetből áll, 1 koz-
mikus pénz a díj, majd egyre több, ahogy azt a táblá-
zatról leolvashatod. Ha a “leghosszabb folyosód” hat
vagy több négyzetből áll, 15 kozmikus pénzt kell fi-
zetned - ez a díjmaximum.

(A táblázat csak azt mondja meg, mennyit kell fizet-
ned biztosítási díjként felszállás előtt; semmi köze
nincs ahhoz, hogy 15 kozmikus pénz a maximális
büntetés az elveszett alkatrészekért.)

Példa
A bal oldali űrhajóban hét üres négyzet van, de nincs benne két

négyzetnél hosszabb “folyosó”. A biztosítási díj 1 kozmikus pénz.

(A két zöld mező folyosót alkot, hiszen sarokkal érintkeznek. Tudom,
nehéz elhinni, de attól még igaz. Rakd egy ujjadat a jobb felső négy-

zetre. Most mozgasd egy négyzettel feljebb és egy négyzettel
jobbra. Hol az ujjad? Ugye, hogy a bal alsó négyzeten!)

A jobb oldali űrhajóban szintúgy hét üres négyzet van, de ezek
mind ugyanazon a “folyosón” vannak, hála a gömbformának. A bizto-
sítási díj 15 kozmikus pénz - 6 vagy több négyzetből állo folyosónál

ennyit kell becsengetni a biztosítótársaság kasszájánál.

A biztosítási díjat kötelező megfizetni! Ha nincs elég pénzed, 
használd az első kiegészítős dobozból a hiteljelzőket (ha nincs
meg ez a kiegészítő nektek, valahogy jegyezzétek fel az adóssá-
got, és a repülőút után fizessétek meg). Ha nem tudod kifizetni 
a hiteledet a repülőút végén... hát, ez van. Még maga a Pángalak-
tikus Biztosító sem tud pénzt behajtani attól, akinek nincs pénze.

REPÜLÉS
A gömbűrhajónak nincsen semmilyen néven nehezhető oldala - 
ahogy végiggördülsz a galaxison, minden irányból megtalál a 
baj.

Amikor ki kell dobni egy támadás helyét, kétszer dobjatok: az
első a sor, a második az oszlop, a kettő metszéspontján lévő 
alkatrészt éri a becsapódás. Ha ez a négyzet üres, a támadás
a kártyán jelzett irányba “halad”, amíg alkatrészt nem talál. 
Ha a lövedék/meteor/behatoló eljut a tábla széléig, a másik
oldalon visszatér. Támadás csak akkor téveszti el teljesen az 
űrhajód, ha (a támadás irányának függvényében) az adott
oszlopban, illetve sorban egyáltalán nincsen egy alkatrészed
sem.
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Biztosan te is hallottad a szóbeszédet, hogy minden IIIC osz-
tályú űrhajónak van egy gyenge pontja, amit csak egy apró

vadászgéppel lehet eltalálni, végigrepülve előtte egy hosszú 
folyosón. Rendkívül nehéz feladat, de ha sikerül telibe találni

a gyenge pontot, az egész űrhajó szilánkokra robban.

Városi legenda - a IIIC osztályú űrhajók pont olyan erősek 
(és gyengék), mint a többi. Mégis minden héten olvashatunk
valamely forrófejű tinédzserről, aki berepült egy IIIC-s űrhajó 
belsejébe, hogy ott azután felkenődjön a csatornacsövekre. 
Ezért azután a Vállalkozó Vállalat ragaszkodik ahhoz, hogy 

biztosítva legyenek a IIIC osztályú űrhajók. És ezért van 
az is, hogy a Pángalaktikus Biztosító ragaszkodik ahhoz, 

hogy az űrhajókon belül ne legyenek ifjú huligánokat 
mágnesként vonzó hosszú folyosók.

Hogy nem szándékosan hagytál ott lyukat? Hogy csak kifu-
tottál az időből? Barátom, mindenki ezt mondja. És amúgy

is, ez neked mentség? Mindenki tudja, hogy a félkész 
űrhajók csak még jobban vonzák a forrófejű, hősi tettekről 

álmodozó ifjú pilótákat.

A: Szimpla csatlakozó dupla
csatlakozóba dugva.

B: Csatlakozó másik oldalán
nincs csatlakozó, hanem üres

oldal van.
C: A kipufogó mögötti négyzet

nem üres.
D, E, F: Az ágyúk előtti négy-

zet nem üres.
G: A tolórakéták oldalsó fú-
vókái mögötti négyzet nem

üres.
H: A lila vonalon belüli hat
alkatrész kapcsolódik egy-
máshoz, de az űrhajó többi

részéhez nem.



ELŐKÉSZÜLETEK
IV-es forduló
A kalandpaklikat a IV-es forduló szerint alkossátok meg. Ha nin-
csenek IV-es kalandkártyáitok (ezek a második kiegészítős doboz-
ban vannak), a 8. oldalon találtok szabályt ennek megoldására.

Megjegyzendő, hogy ha rendelkeztek is a második kiegészítős do-
bozzal, nem kötelező annak egészét használnotok, például kihagy-
hatjátok az összes behatolós kalandkártyát.

A kockák és a homokóra
A kockákat rakjátok az útvonaltábla mellé (ne rá) úgy, hogy mind
könnyen elérhessétek.

Amelyikőtök “Rajt!”-ot mond, a homokórát rakja a két kocka mellé.
Miután a homok lepergett, a homokórát bármelyikőtök megfordítva
rárakhatja az útvonaltábla III-as mezőjére (l. még lentebb az Első
dobást). Akkor is célszerű ennyivel meghosszabbítanotok az épí-
tés idejét, ha nem használtok IV-es kalandkártyákat.

ÉPÍTÉS
A kezdőalkatrészt itt is rakjátok félre.

Négy űrhajó
A normál “építési” négyzeteken túl az űrhajónak vannak speciá-
lis,    -    -tal és     -jel megjelölt négyzetei. Az építés kezdetén 
ezeket nem használhatjátok, csak a normál négyzetere rakhattok
alkatrészeket: az űrhajó négy különálló űrhajóból áll. Egyelőre.

Mind a négy kis űrhajót építhetitek. Mindegyiknél bárhová lerak-
hatjátok az első alkatrészt, de minden kis űrhajón belül a további
alkatrészeknek kapcsolódniuk kell egymáshoz a normál szabályok
szerint. A négy kis űrhajó viszont nem kapcsolódhat egymáshoz.
Egyelőre.

Az első dobás
Miután először lepergett a homok, bármelyikőtök elveheti az egyik
kockát, hogy dobjon vele. Ezután hangosan jelentse is be az ered-
ményt, ezt a kockát pedig rakja rá az útvonaltáblára.

A kidobott eredménynek megfelelő négyzetek mostantól mindő-
tök számára beépíthetők. Ez azzal jár, hogy két kis űrhajót össze
tudtok kötni (a másik kettő még mindenképp külön marad). Ha pél-
dául az eredmény     , az elöl lévő két kis űrhajó egyesíthető; ha 

az eredmény     , a két bal oldali kis űr-
hajó egyesíthető egy nagyobb űrhajóvá.

Ha már mindkét összekőthető kis űrha-
jót elkezdted építeni, folytathatod mind-
kettő építését - addig nem egyesülnek,
amíg egy megfelelő helyre lerakott alkatrésszel
tenmagad nem egyesíted őket. (De érdemes megtenned, mielőtt 
kifogysz az időből. A legvégén e kettőből csak egy űrhajód lehet!)

Ha viszont az összeköthető kis űrhajók közül csak az egyik építését
kezdted el, ahhoz továbbra is rakhatsz alkatrészeket, de nem kezd-
hetsz bele a másikba (potenciálisan a kettő már egyetlen űrhajó).

Ha még egyikbe se kezdtél bele, az egyesített közepes űrhajón be-
lül bárhová lerakhatod az első alkatrészt (akár a dobással kidobott
egyik speciális négyzetre is). Ezután viszont az összes további, 
ebbe a közepes űrhajóba lerakott alkatrésznek kapcsolódnia kell
egymáshoz.

A dobás után bármelyikőtök átfordíthatja a homokórát, átrakva azt az 
útvonaltábla III-as mezőjére - erre csak a dobás után kerülhet sor. A 
második kockához addig nem nyúlhattok, míg le nem pereg a homok.

A második dobás
Miután a III-as mezőn lepergett a homok, bármelyikőtök dobhat a
másik kockával. Az eredményt hangosan jelentse be, a kockát pe-
dig rakja az első mellé az útvonaltáblára. A homokórát addig nem
forgathatjátok át, átrakva a II-es mezőre, amíg nem dobtatok a má-
sodik kockával. (Innentől a normál szabályok szerint kezeljétek a
homokórákat). 

A második dobás miatt még két speciális négyzet beépíthetővé 
válik - általában megint egyesítve űrhajókat. Ha a második dobás
eredménye ugyanaz, mint az elsőé, a     -jel jelölt négyzetek vál-
nak beépíthetővé. Ha például a két eredmény      és     , az ilyen
négyzetek lettek beépíthetők; ha a két eredmény      és     , a    -as 
és a     -es négyzetek lettek beépíthetők. Az egyesített űrhajókra az
eddigi szabályok érvényesek: ha több részből áll, minden külön
rész folytatható - de még az építés befejezése előtt célszerű a
külön részeket egyesíteni, különben...

A kalandpaklik megnézése
Addig nem nézhetsz meg egy kalandpaklit sem, amíg le nem raktál
minden űrhajódba egy-egy alkatrészt. Ha az első dobás előtt már
néznél kalandpaklit, mind a négy kis űrhajóba bele kell kezdened.
Az első dobás után még két kis és egy közepes űrhajódban kell 
legalább egy alkatrésznek lennie; a második dobás után vagy egy
nagy, vagy két közepes, vagy közepes és egy kicsi űrhajódban kell 
lennie legalább egy alkatrésznek ahhoz, hogy megnézhess kaland-
paklit.

Ha már kiderült, ténylegesen melyik alkatrészt éri a becsapódás,
azt a szokott módon hajtsátok végre:

 • A kis meteor lepattant, ha az alkatrésznek üres oldala van 
arra, amerről a meteor jön, vagy pedig csatlakozója van
arra, de abba bele van dugva egy másik csatlakozó.

 • A pajzsgenerátorok a szokott módon működnek. Csak az
számít, hogy a támadás irányába néznek-e; az nem, hogy
a becsapodás helye (látszólag) előttük vagy mögöttük van.

 • Az ágyúk a szokott módon lövik szét a nagy meteorokat. Ha
a nagy meteor szemből vagy hátulról érkezik, csak az oszlop
számít, a sor nem; ha a nagy meteor oldalról jön, csak a sor
számít, az oszlop nem. Az ágyúnak arrafelé kell mutatnia, 
amerről jön a nagy meteor. Ha például szemből érkezik egy
nagy meteor, bármelyik, a kidobott oszlopban lévő, előre 
mutató ágyúval szétlőhető - akkor is, ha a becsapódás 
helye látszólag az ágyú mögött van.

A behatoló (a második kiegészítős dobozban vannak behatolók)
a kidobott alkatrészen keresztül próbál betörni az űrhajódba - és a
szokott módon sikerrel jár, kivéve, ha az alkatrész önvédelmi rend-
szer vagy felfegyverzett legénység van rajta. Ha bejutott, a táma-
dás irányába fordul, és innét indul el, a szokott módon mozogva. 
(Ne feledd, hogy az űrhajótábla szélei összeérnek.) Előfordulhat, 
hogy a behatoló körbe-körbe fog járni.

BIZTOSÍTÁS
Az űrhajó mindig biztosítva van, ezért az elveszett alkatrészek 
büntetésmaximuma 15 kozmikus pénz.
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Ebben nincs semmi szégyellnivaló. Ahogy az űrkommandósok
szokták mondani: inkább járjunk körbe-körbe, semmint önként

fejest ugorjunk a szeméttömörítőbe.

IVC OSZTÁLY



FELKÉSZÜLÉS A KILÖVÉSRE

Hány űrhajó?
Két kockával dobtatok, ebből derült ki, mely speciális négyzetekre
rakhattok alkatrészeket - és az is ebből derült ki, hogy hány űrhajó-
val fogtok repülni.

Bizony, többféle lehetőség van:

 • Ha a dobások eredménye          ,         vagy         volt, mindő-
töknek két űrhajója van: egy elöl, egy hátul.

 • Ha a dobások eredménye         ,         ,          vagy         volt, 
mindőtöknek két űrhajója van: egy a jobb, egy a bal oldalon.

 • Ha a dobások eredménye           vagy          volt, három űrha-
jód van: egyik oldalon egy közepes, a másikon két kicsi. • Ha a dobások eredménye          ,        ,          vagy        , egy
nagy űrhajód lesz. • A többi esetben egy L-alakú űrhajód lesz, meg egy kicsi.

Gyors ellenőrzés
A kockák döntik el, hogyan egyesülnek a kis űrhajók.

Ha a kockák nem hoztak létre egyetlen nagy űrhajót, mind több kis 
űrhajóval fogtok repülni. Ez azt jelenti, hogy - a kockák szeszélyé-
nek függvényében - a IVC osztály két-három kis űrhajóból álló flot-
tillát jelent, és minden kis űrhajónak kell “saját magához kapcsolód-
nia”. 

Ha viszont az építés végén egy “elvileg” egyesült űrhajó még min-
dig két (vagy több) részből áll, el kell döntened, melyik rész lesz 
AZ űrhajó - a másik (többi) rész alkatrészeit el kell dobnod. 

Ha egy különálló űrhajóba bele sem kezdtél, az fel sem száll, de a
flottillád többi részét ez nem érinti.

Biztosítás

Az ellenőrzés után döntsd el, kötsz-e biztosítást,
és ha igen, mekkora díjat fizetsz. Az űrhajótáb-
lád bal felső sarkában találod a díjtáblázatot. Ha
kötsz biztosítást, a megfelelő mennyiségű koz-
mikus pénzt (2-t, 5-öt vagy 8-at - ez a te dönté-
sed) rakd a díjtáblázat alá. Aszirint, hogy mek-
kora díjat fizettél, az elveszett alkatrészekért

fizetendő büntetésmaximumod 26, 19 illetve 12 kozmikus pénz.

Repülés közben már nem változtathatod meg a díjat - ezért csak
azután csapjátok fel az első kalandkártyát, hogy mind döntötte-
tek, köttök-e biztosítást, és ha igen, mennyiért. Ha valakinek
számít a sorrend, a vezető nyilatkozzon először, majd játéksor-
rendben kövessétek.

A díjat elköltötted, az már nem a tiéd, hanem a bankké; csak 
emlékeztetőül szolgál. Ezt pénzt nem költheted el sem útközben,
sem a repülés után; sőt, ha sikerül úgy célba érned, hogy egy
alkatrészed sem veszett el, a biztosítási díjat akkor is vissza
kell raknod a bankba.

Idegenek
Flottillád összesen egy-egy idegent alkalmazhat minden színből.

REPÜLÉS
Ha csak egy űrhajót repültök, a repülőút a normál szabályok szerint
zajlik. Ha egy kisebb flottillát irányítasz, az nagyjából úgy repül, mint a 
IIA osztály az első kiegészítős dobozból. A repülésre az alanti (elég-
gé magukból következő) szabályok vonatkoznak:

 
• Minden kis űrhajó a saját E-celláival gazdálkodik.

 
• A hajtóművek erejénél ezt kis űrhajóknál külön-külön kell kiszá-

molnod; amelyik a legkisebb, az egyben flottillád hajtóműveinek
ereje is. (A flottilla olyan gyors, mint leglassúbb tagja.) A barna
idegen csak a saját kis űrhajójának hajtóműveihez ad bónuszt
- és csak akkor, ha az összeg a kis űrhajóban nem nulla.

 • Nyílt űrben fel kell adniuk (l. lentebb) azoknak a kis űrhajóid-
nak, amelyeknél a hajtóművek ereje nulla. A leglassabb, de 
még haladó kis űrhajód hajtóműveinek ereje lesz a megmaradt
flottillád ereje is egyben.

 • Amikor viszont az ágyúk erejét számolod össze, az összes kis űr-
hajó ágyúját egybeszámolod. A lila idegen bónusza azonban 
csak úgy számít, ha saját kis űrhajóján az ágyúk ereje legalább 1.

 • Ha a legénység létszáma számít, az összes űrhajód legénységét
add össze.

 • Amikor árukat kapsz, űrhajóid között tetszésed szerint átrendez-
heted az árukockákat.

 • Amikor legénységhez, E-cellákhoz jutsz, nem kell azokat mind
egy űrhajódra raknod, tetszésed szerint szétoszthatod őket - de
a már meglévőkhöz nem nyúlhatsz.

 • Ha sztáziskamrában (ilyenek az első kiegészítős dobozban van-
nak) alvó legénységet ébresztesz fel, ahhoz egyrész kell egy
ember azon a kis űrhajón, hogy felébressze őket, másrészt 
csak ezen a kis űrhajón helyezhetők el.

 

 • Amikor legénységet, árut, E-cellát veszítesz (az E-cellák elköl-
tése nem számít ennek), te döntöd el, melyik űrhajódról, űrha-
jóidról veszed le ezeket.

 • A támadás az első alkatrészbe csapódik, amit eltalál. A táma-
dás az egész flottilládra hat, nem éri külön-külön támadás a 
flottillád minden egyes kis űrhajóját.

 • Nagy meteort a flottillád bármelyik űrhajója szétlőhet, ha képes
rá - nem csak az, amelyet a nagy meteor fenyeget).

 • A pajzsgenerátorok csak azt a kis űrhajót védik, amelyen 
vannak.

 • Hajómű-erősítő csak a saját kis űrhajóját küldi a hipertérbe
(l. az első kiegészítős doboz szabályfüzetének 11. oldalán).

 • Tolórakéta (a második kiegészítős dobozból) csak a saját kis
űrhajóját “ugrasztja” arrébb - lehet, hogy emiatt a támadás el-
kerüli ezt a kis űrhajót, de eltalál egy másikat. Minden táma-
dás ellen egyszer használhat tolórakétát a flottillád minden
egyes kis űrhajója.

 • Ami a kék idegeneket (első kiegészítős doboz) illeti:

 • Az ügyvéd és a diplomata a flottillád összes űrhajójára
kiterjeszti áldásos működését.

 • A technológus, a telepata guru (második kiegészítős do-
boz), valamint a menedzser +1-es bónusza csak azon a 
kis űrhajón hat, amelyiken tartózkodik.

 • Ha a kereskedő vagy a menedzser olyan kis űrhajón volt,
amelyik beért a célba, az útvégi képességük a flottillád
minden olyan kis űrhajójára hat, amelyik beért a célba.
Ha a kereskedő űrhajója feladta az utat, a képessége 
csak a saját kis űrhajójára hat. Ha a menedzser nem ért
célba, útvégi képessége nem aktiválódik.

Talán emlékszel, hogy a Pángalaktikus Biztosító nem hajlandó
flottillákat biztosítani. Ez így is van - csakhogy te papírokkal
tudod bizonyítani, hogy ez nem flottilla, ez egyetlen űrhajó!

A papírnak hisznek, nem a szemüknek.
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Köszönet a brnói társasjátékos klubnak a sokévnyi 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.

Feladás
Repülés közben a flottillád egy része feladhatja az utat, ettől még
a többi folytathatja. A szabályok ugyanazok, mint a IIA osztálynál, 
de azért itt is összefoglaljuk őket:

 • A következő kalandkártya felcsapása előtt dönthetsz úgy, 
hogy egy vagy több űrhajóddal feladod az utat.

 • Ha egy kalandkártya következtében egy űrhajód emberi le-
génység nélkül marad, a “kártya végén” ezzel az űrhajóval
fel kell adnod. • Nyílt űrben az olyan űrhajóknak, amelyeknél a hajtóművek 
ereje 0, fel kell adniuk.

 • Ha leköröznek, egész flottilláddal fel kell adnod.

Ha egy űrhajód feladja az utat:

 • Rakd félre róla az árukat. A repülés végén megkapod kozmi-
kus pénzben az értékük felét.

 • Összes megmaradt alkatrészét rakd űrhajótábládnak az el-
veszett alkatrészek számára fenntartott részére.

 • Flottillád megmaradt űrhajói folytatják merész repülésüket.

Jutalmak az utazás végén
Minél több űrhajód ért be a célba, annál előrébb vagy a jutalmazá-
si sorrendben. Ha többeteknek ugyanannyi űrhajója maradt, köz-
tetek a leszállási sorrend dönt. 

A legjobb állapotban lévő űrhajó jutalma annak jár, aki a legtöbb
űrhajóval ért be a célba; döntetlennél az, akinek egész flottillájá-
ban a legkevesebb nyitott csatlakozó van. (Ha még ezután is
egyenlőség van, a szokott módon az ebben érintetteknek mind
jár a jutalom.)

IVC OSZTÁLY DE
NINCSENEK IV-ES KALANDKÁRTYÁK
Ha nincs meg nektek a második kiegészítős doboz, nincsenek
IV-es kalandkártyáitok; ezekkel a szabályokkal azonban így is
repülhettek IV osztályú űrhajókkal (pontosabban e kiegészítő
IVC osztályú űrhajóival). 

Ne feledjétek, a IV osztályú űrhajókhoz sok alkatrész kell. Ha
csak az alapjátékkal rendelkeztek, legfeljebb hárman játszatok;
ha megvan nektek az első kiegészítős doboz, már négyen is
lehettek. Ahhoz, hogy öten végigzúzhassátok a galaxist IVC 
osztályú űrhajókon, az alapjátékon túl mindkét kiegészítős 
dobozra szükségetek van.

Előkészületek
A III. forduló szabályösszefoglaló kártyája szerint járjatok el,
de minden kalandpakliba rakjatok még egy III-as kalandkártyát.
Így minden pakliban lesz 1 I-es, 1 II-es és 3 III-as kártya lesz.

Ha az előző fordulóban használtatok III-as kártyákat, azokat
keverjétek vissza a III-as pakliba, mielőtt kialakítanátok a négy
kalandpaklit - így kevésbé számíthatjátok ki, mi jön majd szembe.

Építés
A homokóra nem az útvonaltáblán kezd, hanem az asztalon (l. 6. oldal).

Repülés
A kalandok mind nehezebbek - vagy jobbak. Az alábbi szabályok az
összes kalandkártyára vonatkoznak, azok fordulójától függetlenül:

 • Minden ellenség erejéhez +1 járul.

 • Az elhagyatott űrállomások és űrhajók +1 főnyi legénységet igé-
nyelnek.

 • Ha ellenség vagy háborús zóna miatt árut vagy legénységet
veszítesz (közvetlenül), 1-gyel többet veszítesz.

 • Amikor árut kapsz, az összértéküket megnövelheted 1-gyel:
akár úgy, hogy kapsz még 1 kéket, akár pedig úgy, hogy egy
árukockából jobbat csinálsz (kékből zöldet, zöldből sárgát
vagy sárgából pirosat).

 • A pénzjutalmak is megnőnek 1 kozmikus pénzzel. (A német sza-
bályból nem hagytuk ki, különben is.)

 • Ha meteor- vagy ágyútámadás ér, úgy tekintsd a kártyát, mint-
ha azon az első támadás kétszer szerepelne, így ugyanabból
az irányból két, ugyanolyan támadás ér - de külön dobtok e
kettőnek. (Ha az ötjátékosos szabály miatt az első támadást
ignorálod is, attól még a másodikkal foglalkoznod kell.)

 • A többi kalandkártya, mint a nyílt űr vagy a speciális esemé-
nyek, nem változnak, ahogy az elveszíthető vagy nyerhető
napnyi utak száma sem. Az első kiegészítős doboz Ördögi
machinációit sem befolyásolja semmi.

 • Összefoglalva: Az ellenségek erősödnek, több legénységre
van szükség, több árut, legénységet veszítetek - a változás
mindig 1. A jutalmak (kozmikus pénz, áruk) értéke 1-gyel
megnő. Az első meteor/lövés duplikálódik.

Jutalmak az utazás végén
Ami a III. forduló szabályösszefoglaló kártyájáról leolvasható.

Az első két kiegészítős doboz szabályfüzeteiben a legtöbb speciá-
lis helyzetre kitértünk; ha mégis kérdésed lenne, itt nézz körül:
www.czechgames.com.

FÜGGELÉK

Persze, lehetnének nagyobbak is a jutalmak - de te meg meg-
vásárolhattad volna a második kiegészítős dobozt, nemde?

Meg amúgy is, amíg nem verekedted át magad a IV-es hábo-
rús zónán, nem lőtt rád elhagyatott űrállomás önvédelmi rend-

szere, nem zabálta végig magát űrhajódon egy ragadozó,
nem csapódott beléd egy meteor a semmiből a nyílt űr

közepén, addig nem is jár neked nagyobb jutalom.


