
by Tom Lehmann

Fejlessz ki új technológiákat, telepedj le világokra, amikkel megalapozhatsz magadnak egy új 
űrbirodalmat. Találd meg a nyerő kártyakombinációkat! Ez a gyorslefolyású kártyajáték 

könnyedén képes bevezetni az új játékosokat a Race for the Galaxy világába.

A játékosok kártyák lehelyezésével tudják építeni birodalmaikat, míg 
más kártyák eldobásával fizetni a lerakásért. A lerakott kártyák után 
minden kör végén történik értékelés, pontszerzés és kártyahúzás. Jól 
kell egyensúlyoznod a bevétel- illetve a pontszerzés között. A játék 
véget ér, ha valaki eléri vagy túllépi az 50 pontot. A legtöbb ponttal 
rendelkező játékos nyer!

ELŐKÉSZÜLETEK
	•	A játékosok számával megegyező Survey Team kártyát tegyétek 

képpel felfelé a játéktér közepére. A többit vissza a dobozba.
	•	Az első játék során véletlenszerűen adjatok mindegyik játékosnak

egyet a négy előre előkészített, 5 lapos kártyapakliból. Ezek A, B, C 
és D jelöléssel vannak ellátva jobb felső és bal alsó sarokban. A többi
lapot keverjétek össze és hozzatok létre belőle egy húzópaklit.

	•	A későbbiekben keverjétek össze az összes kártyát, majd ebből osszatok 
mindenkinek 7 lapot. Ezekből minden játékos kiválaszt kettőt, amit 
képpel lefelé eldob a kezéből, így 5 kezdő lappal kezdhetik a játékot.

	•	 Tegyétek a játékosok közelségébe a győzelmi pontokat (GyP) és a 
felfedezés jelzőket.

A DOBOZ TARTALMA
	 4 Survey Team kártya
  (arany hátoldallal)
112 Játékkártya
 4 Referencia kártya
 8 Felfedezés jelölő
84 Győzelmi pont jelző:
20db 10, 12db 5, 52db  1

Az első játék előtt óvatosan 
nyomkodjátok ki a különféle 
jelölőket a kartonkeretből 

EGY MÁSODIK BOLYGÓ LEHELYEZÉSE
A Colony Convoy és a Military Convoy lapok lehetővé teszik a játékosoknak, 

hogy egy második világot is lehelyezhessenek ugyanabban a körben (de két 

világnál többet nem).
használható, ha a Contact

Specialist ugyanabban a körben 
került lehelyezésre

A KÁRTYÁK
Minden egyes kártyán megtalálható annak típusa, költsége vagy védelmi értéke, 

GyP-ja, bevétele, vagy ereje. Ezek mellett még maximum három ikon lehet rajta: 

felfedezés         , katonai erő        vagy kromoszóma    . A felfedezés ikon a felfedezés 

akcióra van hatással. A katonai erőt a katonai világok meghódítására lehet 

használni. Az összes ikon továbbá hatással van néhány kártya erejére, GyP-jára vagy 

bevételére.

Néhány kártya utal a birodalmadban lévő világok adott színére (lásd az 

ikonokat jobbra). A nem szürke világok lehetnek kékek, barnák, zöldek vagy 

sárgák, ezzel is jelezve a hozzá tartozó gyártási jelleget, azaz a luxuscikkeket, 

ritka elemeket, géneket vagy idegen technológia létrehozta árukat.

Fontos: lehet kettő ugyanabból a kártyából egy játékosnak a birodalmában, a 

Survey Team vagy Trade Pacts kártyákat kivéve. A legtöbb erő hatás összeadódik.
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A színes világoknak és ikonjaik-
nak kicsi “holdjai” vannak a 
színtévesztő játékosok segítése 
érdekében.

luxuscikk ritka 
elemek

gének idegen 
technológia

A képpel lefordított dobópaklit 
egy kicsit tartsd rendetllenül, 
hogy véletlenül se keverd össze a 
húzópaklival.

FIZETÉS / HÓDÍTÁS
A kártyalehelyezés költsége a négyszög vagy kör közepében található fekete szám. 

(A piros színű körrel jelölt kártyákat máshogy kell lehelyezni. Ezekről később lesz szó.)

A költségük kifizetéséhez annyi kártyát kell eldobni kézből, amennyit a szám mutat. 

Ezeket a lapokat képpel lefelé a dobópakliba kell helyezni. Ez a költség bizonyos 

hatásokra csökkenhet, de soha nem lehet nullánál kevesebb!

Egyszer a játék során le lehet tenni a saját birodalomba egy Survey Team lapot is középről, 

ahelyett, hogy kézből játszanál ki valami fejlesztést, megfizetve annak normál 1 költségét 

(közben nem dobsz el kártyákat, ha nem helyezel le világot is).

Hódítás.	Egy katonai világ     , amiben piros körvonallal szerepel egy szám. Ez a bolygó

védelmi értéke, amit el kell érni, hogy le tudd helyezni (kivétel: Contact Specialist).	

Egy katonai világ meghódításához a játékosnak nem kártyákkal kell fizetnie, de legalább 

annyi katonai ikonnal        kell rendelkeznie, amennyi annak a világnak a védelmi értéke 

(vagy olyan erőkkel, amik elég extra bónuszt adnak, amivel el lehet érni vagy meg lehet 

haladni ez a védelmi értéket).

Néhány kártya akkor ad katonai erőket, ha az adott katonai világ egy adott színnel 

rendelkezik, vagy LLLÁÁÁZZZAAADDDÓÓÓ katonai világ.	
Nem lehet kombinálni a katonai erőt és a kártyákkal való fizetést egy világ lehelyezéséhez.	

Contact Specialist segítségével egy játékos nem-idegen katonai világot      is letehet úgy, 

mintha az nem-katonai világ       lenne, kártyák megfizetésével (eggyel kevesebb kártya 

megfizetésével).

Sorrend.	A Egy fejlesztés kártya képessége vagy ikonjai nincsenek hatással az adott lap 

helyezésére, de már hatással lehetnek az ugyanabban a körben lehelyezett világra. Egy 

világ képessége vagy ikonjai nincsenek hatással az adott lap lehelyezésére (de hatással 

lehetnek egy második világ lehelyezésére, lásd később).

védelmi érték

katonai erő szükséges 
a 3 védelmi értékkel 
rendelkező katonai 
világ meghódítására

JÁTÉKMENET
A játék általában 6-7 körön át tart. Minden egyes körben a játékosok 

egyszerre kártyákat (vagy felfedezés jelzőket) helyeznek le képpel lefelé. Ezt 

követően a játékosok felfedik a lapjaikat és kifizetik azok költségét, amivel 

hozzáteszik azokat a birodalmukhoz. A kártyák lehetnek fejlesztések      vagy 

világok (      vagy     ). Minden játékos a következőket teheti:

 • Lehelyez 1 fejlesztést (    ). Majd eggyel kevesebb kártya eldobásával kifizeti azt.

 • Lehelyez 1 világot  (     vagy     ). Ezt követően kifizeti a költségét vagy 
meghódítja azt, majd húz 1 kártyát.

	•	 Lehelyez 1 fejlesztést és 1 világot. A teljes költséget fizeti és nem húz új kártyát.

	•	 Vagy kártyák lehelyezése helyett egy felfedezés jelzőt tesz le és húz néhány 
plusz kártyát (a felfedezés részt lásd később).

Ezt a követően a játékosok lepontozzák az összes birodalmunkban lévő 

kártyájukat. Ha senki sem érte el az 50+ pontot, akkor a játékosok bevételének 

megfelelő kártyát húznak fel és jön a következő kör.
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GYŐZELMI PONTOK SZERZÉSE ÉS BEVÉTEL BEGYŰJTÉSE
A birodalmadban lévő minden kártyáról gyűjtsd be a rajtuk szereplő GyP-okat.

Néhány kártyáról egyedi módon lehet GyP-okat és bevételt gyűjteni, bizonyos

ikonok vagy a birodalmadban lévő kártyatípusok alapján (lásd jobbra). A kártyák

többszörözésével ezt többször is megteheted. Néhány kártya GyP-t ad bizonyos

ikonok vagy kártyatípusok alapján a saját birodalmadban és egy általad válasz-

tott játékos birodalmában is (lásd jobbra).	

Néhány kártya extra GyP-t vagy bevételt termel a birodalmadban lévő egy

kártya vagy kártyatípus jelenlétében. Ha az adott kártyából vagy kártyatípus-

ból többel is rendelkezel, akkor az nem növeli a kapható mennyiséget.

Tedd az egyes körökben szerzett GyP-okat a kártyák vagy a felfedezés

jelzők alá. Ezek segítségével könnyebben számolható majd ki a következő

körökben kapható GyP-ok száma is, mert csak az új kártyákhoz tartozó GyP-

okat kell kiszámolni, majd ezek segítségével totál összeget számolni (lásd 

példa körök).	

Győzelem.	Ha az egyik játékos eléri vagy meghaladja az 50 GyP-ot, akkor 

ott a játék véget ér. A legtöbb GyP-tal rendelkező játékos nyer!	
Döntetlen esetén a legtöbb kézben tartott kártyával és összes bevétellel 
rendelkező játékos nyer a holtversenyre állók közül. Ha még így is döntetlen

az állás, akkor a játékosok megosztoznak a dicsőségen.	
Ha a játék nem ért véget, akkor be kell gyűjteni a bevételeket és kezdődhet a 
következő kör.	 

Amikor a húzópakli már majdnem kifogyott, akkor a legtöbb GyP-tal 

rendelkező játékos kapja meg a bevételt először, majd a többi óramutató járás 

szerint. Ha több játékos is azonos GyP-tal rendelkezik, akkor közülük óramu-

tató járás szerint az osztóhoz közelebb ülő kap először bevételt. A húzópakli

kifogyását követően a dobópaklit kell újra keverni és abból egy új húzópaklit

létrehozni.	

Kézlimit.	Miután minden játékos begyűjtötte a bevételt, a 10 lapnál többel 

rendelkező játékosok lecsökkentik a kezükben lévő lapok számát 10-re.
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1. kör:	Józsi elvesz egy
Kutatócsoport lapot középről
és képpel lefelé maga elé tesz
egy lapot. Miután a többi
játékos is készen van, akkor
felfordítja a Smuggling Lair
lapot, ami egy egy védelmi erős
világ, amihez Józsinak előbb le
kell helyeznie a Survey Team 1-
es haderejét. Ehhez eldob egy
lapot, amivel kifizeti a Survey 
Team-et, majd húz 2 kártyát
bevételként, így 5 lappal a
kezében fejezi be a kört.

3. kör:	Józsi felfedi a Survey
HQ lapot, amiért eldob 4
lapot a kezéből. Mivel nem
rakott le fejlesztést, ezért
felhúz 1 lapot. 2 GyP-t kap a
két pár          -ért, és a Con-
sumer Market utáni GyP is
nő eggyel, mivel Luxuscikk
világot helyezett le.
Hozzáadja ezt a 3 GyP-ot, az
előző körben szerzett 1-hez,
így 4 GyP-ot kap ebben a
körben, valamint 6 kártya
bevételt.

2. kör:	Józsi leteszi
maga elé a Consumer
Markets lapot, majd
eldob 1 lapot, mint
költséget (nem 2-t),
mivel nem rakott le
világot ebben a körben.
Ebben a körben 1 GyP-t
kap, és a bevétele 3 lap
lesz. 6 lappal fejezi be a
kört.

4. kör:	Józsi elkölti az összes
kártyáját és felhasználja a
megnövekedett katonai ere-
jét a Galactic Salon és Pirate
Lair lapok lerakására. A GyP-
jai 9-cel nőnek. 1 a Consumer
Market és 2 Survey HQ miatt.
Így 13 GyP-t szerez a körben,
amivel már 18 lesz neki. A
bevétele 5 lappal nőtt, ezért
11 kártyát húz, amiből majd
1-et el kell dobnia a 10 lapos
kézlimit miatt.

A második világot azt követően lehet lehelyezni, hogy felfedtétek a kár-

tyákat és kifizettétek azok költségét, vagy meghódítottátok őket (de még

a pontozás előtt). Ha egy játékos nem rakott le fejlesztést és lapot húzott a

világlerakást követően, akkor azt a lapot is lerakhatja második világként

(ha az nem fejlesztés).	 

A Colony Convoy lapot egy későbbi körben is lehet használni, mint amiben

leraktad magad elé. Nem ad bónuszt az adott körben lerakott első világ

esetében. Lehetőség van kombinálni a Contact Specialist lappal. A Military 

Convoy lapot nem lehet használni, ha abban a körben az első világot

Contact Specialist segítségével tetted le.

Eldobhatod a birodalmadból,
hogy -2 költségért lehelyezz 
egy    világot. Mindkettőnek 
nem katonainak kell lennie

Lehelyzhetsz egy második
katonai világot a fel nem 
használt pontokkal

MILTARY	CONVOY

A felfedezés jelölő ikonjai csak 
arra az adott felfedezésre 
használhatóak, nem a későbbi 
felfedezésekre vagy olyan kár-
tyákra, amik felfedezés ikonokra 
hivatkoznak.

A kártyák neveit a lapok alján és tetején is 
megtalálhatod, hogy könnyebb legyen őket 
pontozni, ha véletlenül elfedésre kerülnének.

Szabályfinomítások
Galactic Trendsetters: Ha van
ezekből 2, 3, 4, 5 vagy 6 darab a birodal-
madban, akkor körönként utánuk 8, 18,
32, 50 vagy 72 pont jár.

New Galactic Order:	A bizonyos vilá-
gok nyújtotta katonai erőt nem vesszük
figyelembe a pontozásnál.
Trade Pact:	A kártya lehelyezését
követően a tulajdonosa letehet katonai
ikonnal rendelkező lapokat.

War Propaganda:	Mikor azt kell
kitalálni, hogy át kell-e adni a lapot vagy
sem, akkor csak katonai ikonok és erők
számítanak, a kártyatípus specifikusak
nem. Ha mindkét lap játékban van, akkor
egyszerre kell mindkét lapot ellenőrizni.
Ha döntetlen lenne a legnagyobb katonai
erőben, akkor a jelenlegi tulajdonosától
balra ülő játékosnak kell továbbadni.	
Időzítés:	A játék szimultán. Ha
szükséges, akkor az osztótól számított
óramutató szerinti sorrendben kell
végrehajtani minden lépést.

5 6 8 10

FELFEDEZÉS
Az a játékos, aki nem tud vagy nem akar maga elé letenni kártyát, választhatja, 
hogy Felfedezés jelzőt helyez le. Eztán húz 2 kártyát, plusz annyi kártyát, amennyi 
felfedezés jel         van a birodalmában, beleértve azt a 3          ikont is, ami a 
felfedezés jelzőn található, majd ezeket a kezébe veszi. Ezt követően eldob 
annyi kártyát amennyi felfedezés ikonja van          (így igazából 2 új kártyát 
szerez), majd átfordítja a felfedezés jelzőt a *-os oldalára. Ezt követően jön a 
pontozás és a bevételszerzés.

–
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COLONY	CONVOY

Megvásárolható: www.jatekmester.com


