
Merchant of Venus
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Kis lapok
1.
Titkos Rekesz (Secret Compartment)
Ez a kártya egy rakodótérként funkcionál, és egy pontnyi helyfoglalási igényt képes kielégíteni.
„Természetesen, hogy be tudunk csempészni. Persze csak ha nem gond, hogy állva kell aludnod.”

2.
Limo Szolgáltatás (Limo Service)
Hozzáadhatsz 3-at az „Űrsikló” űrhajó fejlesztés kockád értékéhez. Ez nincs hatással az űrsikló használatára (tehát nem 
adható a mozgásértékhez).
 „Ha nekivágsz a világűr jéghideg, kíméletlen vákuumának, akkor legyen stílusod.”

3.
Nyomás Vissza Dolgozni!!! (Back To Work!!!)
Azonnal dobd el ezt a kártyát, miután rendezel egy fúró szimbólumos kört. Hagyd bármelyik és bármennyi fúró jelződet 
a játéktáblán.
 „Ha meg tudnánk szabadulni ezektől a biztonsági protokolloktól, akkor rengeteg időnk jutna az érc kitermelésére.”

4.
Békeajánlat (Peace Offering)
Amikor egy alap (réz) áru jelzőt vásárolsz, akkor eldobhatod ezt a kártyát, hogy nullára csökkentsd annak az áru jelzőnek
az árát, valamint ingyen kapsz még egy ugyanolyan áru jelzőt, amennyiben van még elérhető ilyen áru a rendszerben.
 „Elég nagy ostobaság volna visszautasítani ezeket az ajándékokat, amelyet tiszta haszonnal tudnék továbbértékesíteni.”

5.
Hatalom Üzér (Power Broker)
Amikor egy „Piacpezsdítő” űrhajó fejlesztést használsz, akkor te választhatod meg, hogy melyik piac jelzőt teszed a piac
jelző kupac tetejére. A másik két piac jelző sorrendje nem változik.
 „Ha ez a beszélgetés valóban megtörténne köztünk, akkor ez az információ szigorúan illegális volna. Még az a szerencse, hogy most 
csak magamban beszélek.”

6.
Támogatás Biztosítása (Show of Support)
Amikor egy luxus (arany) áru jelzőt vásárolsz, akkor eldobhatod ezt a kártyát, hogy nullára csökkentsd annak az áru 
jelzőnek az árát.
 „Tisztára olyan vagyok, mint te! Mi ketten egy nyelvet beszélünk! Ugyanazt a protein alapú krémet esszük!”

7.
Csúcsszuper Mechanizmus (Top Shelf Mechanism)
A játék végén, amikor a végső pontszámodat határozod meg, akkor további 10 kreditet kapsz minden egyes hírnév 
pontért, amelyet a lézered, a pajzsod, a rakodótereid és az űrhajó fejlesztéseid után kapsz.
 „Mi kerültünk a Pepec Kereskedelmi Űrhajó Holo-Magazin címlapjára!”

8.
Adományosztás (Bestowing Gifts)
Amikor egy prémium (ezüst) áru jelzőt vásárolsz, akkor eldobhatod ezt a kártyát, hogy nullára csökkentsd annak az áru 
jelzőnek az árát.
 „Ez az egész arról szól, hogy kiket ismersz. Meg, persze, arról, hogy ezek az emberek milyen cuccokat adhatnak neked.”

9.



Barter Rendszer (Barter System)
Azonnal tedd vissza az egyik faj technológiádat a származási kultúrájába, amikor bármelyik kultúrából egy ugyanolyan 
osztályú (színű) faj technológiát kapsz ingyen.
 „Hát, nem nagyszerű? Én odaadom neked ezt a nagy becsben tartott tárgyat, amely generációról generációra szállt rám. Cserébe te 
csak ezeket az általad nem is használt dolgokat adod.”

10.
Profi Legénység (Adept Crew)
A Mozgás fázisod során a hozzárendelhető kockák száma megegyezik a pilótád szintjével, plusz 1.
 „Te végigdolgoztad… a munkaidődet… anélkül, hogy a főnöknek ott kellett volna állnia fölötted? Ez a Galaxis teli van 
meglepetésekkel…”

11.
Kárpótlás a Kellemetlenségért (For the Hassle)
Amikor megkapod ezt a kártyát, akkor azonnal kapsz 200 kreditet a banktól. Ezután dobd el ezt a kártyát.
 „Sokkal jobban érzem magam a rettenetes történtek után, hogy legalább egy marék pénzhez jutottam.”

12.
Ingyen Minta (Free Sample)
Amikor egy faj technológiát vásárolsz, akkor eldobhatod ezt a kártyát, hogy nullára csökkentsd annak a faj 
technológiának az árát.
 „Közvetlenül a gyártótól szereztem. Tesztelve ugyan még nem volt, viszont nem került semmibe!”

13.
Visszatérítés (Refund)
Amikor megkapod ezt a kártyát, akkor azonnal kapsz 150 kreditet a banktól. Ezután dobd el ezt a kártyát.
 „Hat évvel ezelőtt vásároltam, és már nem jó a mérete. Nem, a számla nincs meg.”

14.
Elvesztett Aprópénz (Lost Change)
Amikor megkapod ezt a kártyát, akkor azonnal kapsz 100 kreditet a banktól. Ezután dobd el ezt a kártyát.
 „Mondja meg a személyzetnek, hogy túrják át az üléseik réseit, és adják oda nekem, amit ott találnak.”

15.
Rejtett Tároló (Hidden Stash)
Amikor megkapod ezt a kártyát, akkor azonnal kapsz 100 kreditet a banktól. Ezután dobd el ezt a kártyát.
 „Nehéz időkben radikális döntéseket kell hozni. Itt az ideje, hogy a sütisdoboz mélyére túrjak.”

16.
Megvesztegetés (Bribe)
Amikor megkapod ezt a kártyát, akkor azonnal kapsz 100 kreditet a banktól. Ezután dobd el ezt a kártyát.
 „Te jó ég! Valaki egy pénzzel teli borítékot hagyott az asztalomon. Hát ez meg hogyan történhetett?”

17.
Sárga Hajtómű (Yellow Engine)
Kihagyhatsz minden sárga mezőt a Mozgás lépésed során. Ha nem kívánod használni ennek a kártyának a képességét, 
akkor ezt be kell jelentened a Mozgás fázisod Haladási Irány Megadása lépésében.
 „Ez a kis kütyü sokkal gyorsabbá teszi az űrhajót – de nyugodtan állíts le, ha elvesztetted a fonalat…”

18.
Tolóerő Adalék (Power Link)
A sebesség kocka dobásod után, egy 5, vagy 6 eredményhez hozzárendelhetsz ehhez a kártyához. Ha így teszel, akkor 
legfeljebb 5 pontot hozzáadhatsz a mozgásértékedhez.
 „Az illesztő valamiféle plug-in segítségével hajtóerőt lop.”



19.
Mulligan Fokozatváltó (Mulligan Gear)
A sebesség kocka dobásod után azonnal újradobhatsz 1 tetszőleges kockát. Az új eredményt kell használnod (ebben a 
fordulóban semmilyen más hatásra nem lehet még egyszer újradobni).
„Csak nyomd meg egyszerre a ’Felvétel’ és a ’Visszatekerés’ gombokat, hogy üzenetet küldj magadnak a néhány perccel ezelőtti 
múltba.”

20.
Váltó Váltó (Stwitch Stwitch)
A fordulód során bármikor kicserélheted az éppen a navigációhoz rendelt kockát egy hozzá nem rendelt sebesség 
kockával (egy olyannal, amelyet a Sebesség Beállítása lépésed során dobtál). Ezt bármennyiszer megismételheted.
„Mindjárt veszünk egy kvantum szuperpozíciós bal kanyart, úgyhogy kapaszkodj az elektronjaidba.”

21.
Kémkamera (Spy Eye)
Amikor bármilyen kártyát felhúzol, akkor ehelyett két kártyát húzz, és az egyiket tartsd  (ha ez egy Találkozás kártya, 
akkor rendezd), a másikat pedig helyezd képpel lefelé a megfelelő pakli aljára.
„Titokban megfigyelni a riválisokat segít abban, hogy a tárgyalások kissé gördülékenyebbek legyenek.”

22.
Repülőrajt (Jump Start)
Mielőtt dobsz a sebesség kockákkal, jelentsd be, hogy használod a Repülőrajtot. Ha az egyik sebesség kockának a 
kidobott értéke megegyezik egy, a játéktáblán található telekapu számával, akkor azt a kockát hozzá kell rendelned a 
navigációhoz. Ezután azonnal mozgasd az űrhajódat ahhoz a telekapuhoz.
„Technikailag ez elpusztít minket és az űrhajónkat, majd mindennek a pontos mását egy alternatív dimenzióból létrehozza máshol.”

23.
Robotpilóta (Autopilot)
Miután dobtál a sebesség kockákkal, kiválaszthatod az egyik páratlan eredményű kockát és az eredményét 4-re 
változtathatod.
„Egy meglehetősen szofisztikált hálózat tartja mozgásban az űrhajót, amely így állandó sebességgel halad.”

24.
Kapuzár (Gate Lock)
Amikor rálépsz egy telekapu mezőre, akkor dönthetsz úgy, hogy ehelyett azt a mezőt egy kék mezőnek tekinted.
„Tudod, hogy mi teszi könnyebbé egy pilóta dolgát? A normál tér-idő kontinuum! Az kimondottan segít, hogy ha nem kell össze-vissza
röpködni a galaxisban!”

25.
Légterelő (Air Foil)
2 mozgáspont helyett 1 mozgáspontot kell elköltened, ha zöld útvonalon mozogsz. Továbbá ugyanannak a rendszernek 
az egyik felszíni városából egy másik felszíni városába mozogni 1 mozgáspontba kerül.
„Végre! Képes vagyok úgy manőverezni a bolygók légterében, hogy közben nem hámlik le a hajótest!”

26.
Jótékonysági Ügy (Charity Case)
Kihívás: Legalább 250 elköltetlen kredittel rendelkezel a játékterületeden található Kapcsolatfelvétel kártyáidon.
Hatás: Csökkentsd le 3-mal a teljes mozgásértékedet.

27.
Ólomláb (Lead Foot)
Kihívás: Költs el 24, vagy több mozgáspontot 1 forduló alatt.
Hatás: Csökkentsd le 3-mal a teljes mozgásértékedet.



28.
Itt és Ott (Here and There)
Kihívás: Egy forduló alatt használj két alkalommal teleportkaput.
Hatás: Minden felszerelés árát duplázd meg.

29.
Nagykereskedő (Wholesaler)
Kihívás: Egy Kereskedelem fázis során értékesíts 4 egyforma árut.
Hatás: Minden felszerelés árát duplázd meg.

30.
Személyes Megállapodás (Private Deal)
Kihívás: Egy Kereskedelem fázis során értékesíts 2 luxus (arany) árut magas piaci kereslet mellett.
Visszavonhatatlan Hatás: Fedj fel minden Kapcsolatfelvétel kártyát a játéktáblán és helyezz minden árut a 
kultúrakészletből a hozzájuk tartozó kultúra rendszerébe. Ezután dobd el a felfedett Kapcsolatfelvétel kártyákat.

31.
Minden Kereskedők Legnagyobbika (Jack of All Trades)
Kihívás: Egy forduló alatt lépj rá mind a 3 fajta veszélyes mezőre (pajzs, lézer és vezetés) és teljesítsd sikerrel 
mindegyiket.
Visszavonhatatlan Hatás: Fedj fel minden Kapcsolatfelvétel kártyát a játéktáblán és helyezz minden árut a 
kultúrakészletből a hozzájuk tartozó kultúra rendszerébe. Ezután dobd el a felfedett Kapcsolatfelvétel kártyákat.

32.
Viteldíj Özön (Fare Weather)
Kihívás: Legyen 3 utas a rakodótereidben.
Hatás: Minden utas helyfoglalási igénye megduplázódik (hajítsd ki, vagy ha lehetséges rakodd ki a rakodóteredből a 
kapacitást túlhaladó utasokat). 

33.
Jótét Lélek (Do-Gooder)
Kihívás: Legyen 4 teljesített Küldetés kártya a játékterületeden.
Hatás: Minden utas helyfoglalási igénye megduplázódik (hajítsd ki, vagy ha lehetséges rakodd ki a rakodóteredből a 
kapacitást túlhaladó utasokat). 

34.
Qussuth (Qossuth)
Az univerzum természetének kiismerése után, a Qossuth köd és villámok amorf masszájává alakult. Viselkedésük 
szeszélyessé vált, időnként lehangoltak, néha pedig túlzottan nagyratörők. Mélységesen felkavaró művészetükért 
azonban meglehetősen magas árat kérnek.

35.
Wollow (wollow)
Ezek a hatalmas lenyűgöző gyíkok a béke és a szeretet filozófiáját vallják. Önnön harmóniájuk üzenetét terjesztik 
galaxis-szerte. Ijesztő alkatuk miatt a legtöbb teremtmény hajlamos egyetérteni mindennel, amit a Wollow mond.

36.
Whynoms (Whynoms)
Ezek a gyakorlatias lények humortalan természetükről híresek. Azt beszélik, hogy olyan ingerült, kényelmetlen lovak 
leszármazottai, amelyek elkeseredetten próbálták megtalálni az ücsörgés kényelmes módját. Patából készült termékeik 
galaxis-szerte nagy értéket képviselnek.



37.
Cholos (Cholos)
Ezek a mikroszkopikus méretű baktériumok leleményes biomérnökök, munkásságuk kimagasló a sejtmanipuláció terén. A
velük történő kommunikáció meglehetősen nehézkes, mivel csak tünetek útján képesek „beszélni” a gazdatesttel, 
meghatározott ütemű tüsszentések gerjesztésével.

38.
Eeepeeep (Eeepeeep)
Az Eeepeeep-ek eredete rejtély. Egy feltételezés szerint, egy elárvult konyhai készülék leszármazottai, egy rég-elveszett 
galaxisból. Barátságos és logikus természetükről híresek, valamint szakértelmükről a fejlett technológiában.

39.
Zum (Zum)
A Zum társadalom sajátságos abban az értelemben, hogy náluk nincs hivatalos kormány és kereskedelemi intézmények. 
Az óriási rovar kaptárak mindegyike testvéri harmóniában él egymás mellett, és látszólag még a gondolataik, 
benyomásaik és döntések is megegyeznek.

40.
Yxklyx (Yxklyx)
Ezek az aszociális rák formájú teremtmények briliáns biokémikusok, akik forradalmi módon képesek vegyíteni a 
gépezeteket az organikus anyagokkal. Jobbára elkerülik őket, nem kevésbé annak a ténynek köszönhetően, hogy 
hajlamosak más fajokat potenciális tesztalanyoknak tekinteni.

41.
Shenna (Shenna)
Ezek az agresszív lények a fejük hátsó részén található farok-szerű kinövéseikről ismerhetők fel. Kis klánokban élnek és 
vadásznak, és képzett katonáknak számítanak. Őket támadó külső ellenségek hiányában, hajlamosak egymás között 
harcokat kirobbantani.

42.
Dell (Dell)
A Dellek sok szemükről és tapogató szájszervükről ismerhetők fel. A Rastur invázió anyagi csődbe döntötte a Delleket, 
visszavetve őket az iparosodás korának szintjére. Kizárólag alacsony értékű, vagy ingyenes dolgokat keresnek a maguk 
számára.

43.
Ember (Humans)
Az Emberek többnyire rugalmas lények, akik képesek alkalmazkodni bármilyen környezethez, különleges képességgel 
megalkotott és felhasznált szerkezeteik segítségével. Bár nem különösebben intelligensek, mégis potenciális kockázatot 
hordoz, ha az Emberek hosszabb ideig felügyelet nélkül maradnak.

44.
Graw (Graw)
Ezek az elfajzott hal-szerű kreatúrák minden, ami abból az egykor büszke fajból, maradt, amely egyszer régen az egész 
galaxist uralta. Valaha magasan fejlettek voltak, ma azonban már csak primitív, babonás állatok, akik korábbi 
tanítványaikat, a Qossuth-okat bálványozzák.

45.
Volois (Volois)
Ezek a csiga-szerű lények kollektív értelemmel rendelkeznek, amely jobbára barátságos, egyszersmind enigmatikus. 
Jelenlétükben torzulni látszanak az időre és a térre vonatkozó törvények, és egyelőre tisztázatlan, hogy ők manipulálják-
e a valóságot, vagy ez csak egy vetített illúzió.



46.
Nillis (Nillis)
Ezek a békés teremtmények a hosszú távú kereszt-nemesítés mesterei. A fiatal Nillis vesszők gyakorlatilag tökéletesen 
értelem nélküliek, de ahogy növekszenek, lassan magas intelligenciájú gondolkodókká válnak. Az ősi Nillisek képesek 
éveket tölteni teljes mozdulatlanságban, az élet rejtelmein meditálva.

47.
Niks (Niks)
Az apró termetű, nyájban élő Niks-ek mókás kis élőlények, amelyek képesek bármilyen témáról órákon át csevegni. 
Jóllehet, a fák lombjai közé épült rusztikus falvaikban szeretnek élni, egyáltalán nem tekinthetők egyszerűnek, és különös
érzékenységgel hangolódnak a természetre.

48.
Átvitel LZR-3
Célállomás: Vizi Világ 
Cél: Legyen 3, vagy nagyobb a lézererősség, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Közeleg a szokásos évi Hallövészeti és Krió-tartály Fesztivál! Izzó fegyverekkel gyere!

49.
Átvitel PLT-2
Célállomás: Benépesített Hold
Cél: Legyen 2, vagy 3. szintű a pilóta, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az űrkikötőjében 
tartózkodsz.
Mivel ezt a holdat oly csekély napfény éri, a lakosai igen hálásak az olyan pilótáknak, akik képesek navigálni a sötétben.

50.
Átvitel PLT-2B
Célállomás: Csillagköd Élőhely
Cél: Legyen 2, vagy 3. szintű a pilóta, miközben ennek a naprendszernek az űrkikötőjében tartózkodsz.
Mivel a Csillagköd zavarja a navigációs eszközöket, ezért a térségen átrepülni képes pilóták prémiumot kapnak a 
biztosító vállalatoktól.

51.
Átvitel PLT-2C
Célállomás: Többgenerációs Űrhajó
Cél: Legyen 2, vagy 3. szintű a pilóta, miközben ennek a naprendszernek az űrkikötőjében tartózkodsz.
Pilóták űrhajói gyakran esnek a Többgenerációs Űrhajó gravitációs térének csapdájába. Képesek lennének bármit 
megadni, csak hogy végre elszabaduljanak.

52.
Átvitel PLT-2D
Célállomás: Óriásbolygó
Cél: Legyen 2, vagy 3. szintű a pilóta, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az űrkikötőjében 
tartózkodsz.
Ezt az óriásbolygót meglepően nehéz megtalálni, különösen, ha egy tapasztalatlan zöldfülű ül a kormány mögött.



53.
Átvitel SHD-3B
Célállomás: Szennyezett Bolygó
Cél: Legyen 3, vagy magasabb szintű a pajzs, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Tömérdek rejtett kincsre lelhetsz, ha van bátorságod átvágni az erősen mérgező roncshalmokon.

54.
Átvitel SHD-2
Célállomás: Háború Sújtotta Övezet
Cél: Legyen 2, vagy magasabb szintű a pajzs, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Elméletileg, ha ebben a pillanatban hatalmas dózis sugárzás érne bennünket, akkor vajon mennyi ideig lennénk képesek 
életben maradni?

55.
Átvitel LZR-2
Célállomás: Aszteroida Rendszer
Cél: Legyen 2, vagy nagyobb a lézererősség, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Netán munkát keresel, te ott, azzal a viszkető mutatóujjal? Akkor irány az aszteroida öv, ott aztán lesz mit lövöldöznöd!

56.
Átvitel LZR-3B
Célállomás: Dzsungel Világ
Cél: Legyen 3, vagy nagyobb a lézererősség, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Számos törsz a dzsungelekben arról ismert, hogy bálványozzák az űrjárműveket, ami csúnya sérülésekhez vezethet. Tehát
nehogy véletlenül az oltáraikat.

57.
Átvitel GD-2B
Célállomás: Jégvilág
Cél: Miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az űrkikötőjében tartózkodsz, képesnek kell lenned 
eladnod legalább 2 árut a rendszer kultúrája részére.
Az ittenieknek meglehetősen liberális elképzelései vannak arról, hogy mi az a „takaró” meg hogy „tüzifa”.

58.
Átvitel PLT-3
Célállomás: Nincs
Cél: Fejleszd a pilótádat 3. szintre, majd kapsz 100 kreditet.
Vannak előnyei annak, ha egy neves pilótát fogadsz fel.

59.
Átvitel TXI-1
Célállomás: Lásd a Célt
Cél: Rakj ki egy legalább 1 hírnév pontot érő utast a célállomásán, majd kapsz 150 kreditet, az utasért járó viteldíjon 
felül.
Ismerek egy rövidebb utat, amellyel feleannyi idő alatt odaérhetünk.



60.
Átvitel CK-LZR
Célállomás: Szupernóva
Cél: Teljesíts egy lézer próbát ennek a naprendszernek egy lézer veszélyes mezőjén.
Apró, ásványokban gazdag aszteroidák várják azokat a bátor lelkeket, akik nem riadnak vissza egy kis lézeres 
bányászkodástól.

61.
Átvitel CGO-4
Célállomás: Nincs
Cél: Legyen legalább 1 áru, vagy utas, 4 különböző rakodótérben.
Sosem keresnek a befektetők, hacsak nem dübörög az üzlet.

62.
Átvitel CK-SHD
Célállomás: Szuperóriás
Cél: Teljesíts egy pajzs próbát ennek a naprendszernek egy pajzs veszélyes mezőjén.
Rengeteg űrhajó végzi roncsként ebben a rendszerben. Nagy mázlink volna, ha szippantana be minket a nap!

63.
Átvitel UP-GRD
Célállomás: Nincs
Cél: Aktiválj 2 űrhajó fejlesztés technológiát ugyanabban a fordulóban.
Szeretnéd egy-két cuccal feldobni az űrhajódat? Keresd fel a területi üzletkötőt, hogy némi kedvezményt kapj a gyártótól!

64.
Átvitel LZR-4
Célállomás: Csillagközi Bioszféra
Cél: Legyen 4, vagy nagyobb a lézererősség, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Borzalmas csillagközi szörnyeket láttak a Bioszféra közelében! A Galaktikus Őrség nem kevés pénzt fizet annak, aki 
ezeket elpusztítja.

65.
Átvitel GD-2
Célállomás: Tőrbecsalt Szélhámos Bolygója
Cél: Miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az űrkikötőjében tartózkodsz, képesnek kell lenned 
eladnod legalább 2 árut a rendszer kultúrája részére.
Egy szokásos hónap folyamán van itt hó, hurrikánok, földrengések és vulkánok. A helyieknek jelentős ellátmányra van 
szükségük.

66.
Átvitel SHD-4
Célállomás: Kolónia Világ
Cél: Legyen 4, vagy magasabb szintű a pajzs, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Egyszer majd ez a világ lesz a galaxis gazdasági központja. De addig felrobban még néhány terraformáló gépezet.



67.
Átvitel SHD-3
Célállomás: Sivatag Bolygó
Cél: Legyen 3, vagy magasabb szintű a pajzs, miközben ennek a naprendszernek egy felszíni városában, vagy az 
űrkikötőjében tartózkodsz.
Egy nem kellően felszerelt űrhajó nem bírja ki ennek a világnak sem az intenzív hősugárzását, sem pedig a homoki 
harcosainak nomád bandáit.

68.
A Sebesség Beállítása lépésed során, dobj 1 további kockával.
Amikor egy másik játékos egy telekapu mezőre lép, akkor 10 kreditet kell fizetnie a számodra. Amennyiben erre nem 
képes, akkor a fordulója azonnal véget ér.

68. hátlap
A sebesség kockadobásod előtt, dobj a lila hatás kockával. Dönthetsz úgy, hogy a Mozgás fázisodat a dobott 
eredménnyel megegyező sorszámú telekapuról kezded meg (amennyiben van ilyen kapu a játéktáblán).

69.
Kikapcsoltam a navigációs műszereket. Egyszerűen túl sok műszerre kellett egyszerre figyelnem, tudod?
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Űrbázison.

69. hátlap
Akarsz látni egy trükköt? Láttam egyszer egy pilótát, aki képes volt rá, és azt hiszem, tudom hogyan csinálta…
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet a Whynom (11) kultúra naprendszerének egyik 
felszíni városában, vagy az űrkikötőjében.

70.
A Sebesség Beállítása lépésed során, dobj 1 további kockával.
Minden páros számú sebesség kockadobás eredményed után adj 2-t a mozgásértékedhez.

70. hátlap
Ha egy űrkikötőben tartózkodsz, akkor dönthetsz úgy, hogy fennhagyod a játéktáblán bármennyi, vagy akár az összes 
fúró jelződet, miután a kör elején megkaptad fúrókért járó krediteket.

71.
10 REPÜL ŰRHAJÓ
20 HA ÉRKEZÉS CÉL, UGRÁS 40
30 UGRÁS 10
40 VÉGE
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Űrbázison.

71. hátlap
A Pilótád verziója elavult. Szeretnéd felfejleszteni a pilótádat a 2.2 verzióra?
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Eeepeeep (10) kultúra naprendszerének egyik 
felszíni városában, vagy az űrkikötőjében.

72.
A Sebesség Beállítása lépésed során, dobj 1 további kockával.
Amikor egy kalóztámadás során lézer próbát hajtasz végre, akkor add hozzá a navigációs értékedet a lézererősségedhez.



72. hátlap
Egy eladás akció során teljesíts egy lézer próbát, hogy a magas piaci értékén adhasd el azt az árut.
Fordulónként legfeljebb egyszer.

73.
Hogy ezen a mmmműszerfalon mmmennyi gomb van!
Legszívesebben mmmmmindet megnyommmmnám!
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Űrbázison.

73. hátlap
Igen, tudommm, hoty mmmerre tartunk… végül mmmind ugyanoda kerülünkkkk…
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Qossuth (14) kultúra naprendszerének egyik 
felszíni városában, vagy az űrkikötőjében.

74.
A Sebesség Beállítása lépésed során, dobj 1 további kockával.
Minden kidobott 1, 2, vagy 3 eredményű sebesség kockádat újradobhatod, mielőtt megkezdenéd a Mozgás lépésed.

74. hátlap
Ha páratlan számú eredményt mutató kockát rendelsz a navigációdhoz a Mozgás lépésed során, akkor kihagyhatsz 
minden kék mezőt ebben a fordulóban.

75.
Az a baloldali izé azt mutatja, hogy milyen gyorsan megyünk, igaz?
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Űrbázison.

75. hátlap
Pillanatokon belül rengeteg vészjelzést fogsz hallani, de az biztos, hogy hamar célhoz érünk.
Lépj Szintet a Pilótáddal: A Mozgás lépésed során fizess 60 kreditet az Ember (6) kultúra naprendszerének egyik 
felszíni városában, vagy az űrkikötőjében.

76.
Honvágy (Homesick)
Kihívás: Hagyd ki a Mozgás fázisodat, ameddig a pilótád naprendszerének egyik felszíni városában, vagy űrkikötőjében
tartózkodsz.
Hatás: Mozgásod a zöld útvonalon 1 mozgásponttal többe kerül.

77.
Úttörő (Pathfinder)
Kihívás: Haladj keresztül (azaz lépj be és hagyd is el) legalább 4 navigációs mezőn 1 forduló alatt.
Hatás: Mozgásod a zöld útvonalon 1 mozgásponttal többe kerül.



Nagy lapok

1.
Felbérelt Kalózok (Mercenary Raiders)
Helyezz egy kék pont jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy áru jelzőt egy ellenfeled űrhajóján.
Ha legalább 100 kredittel rendelkezel és van elegendő hely a rakodóteredben a kiválasztott áru számára, akkor arra 
kényszerítheted az ellenfeledet, hogy hajtson végre egy vezetés próbát.
Ha a vezetés próbája nem sikerül, akkor vedd meg tőle az árut, a normál ár felét (lefelé kerekítve) befizetve a bankba, 
majd kapsz 4 becstelenség pontot.
Miért mondják azt, hogy rabolják az árujukat? Hiszen van egy készséges vevőjük… én!

2.
Telekapu 1 (Telegate 1)
Helyezd a telekapu „1” jelzőt erre a találkozás meződre.
Rendezd a telekaput úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Ha nem bánod, hogy egy kicsit szédülsz és hányingered van, és teljesen elveszíted a tájékozódó képességedet, akkor a 
telekapu nagyszerű módja az utazásnak.

3.
Telekapu 3 (Telegate 3)
Helyezd a telekapu „3” jelzőt erre a találkozás meződre.
Rendezd a telekaput úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Miután átmész egy telekapun, gyorsan ellenőrizd le minden szerelvényed és belső szervedet, hogy nem veszett-e el 
néhány belőlük, vagy nem tettél-e szert újakra.

4.
Mágneses aknák (Magnetic Mines)
Helyezz egy kék pont jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy ellenfelet, hogy hajtson végre egy lézer próbát.
Ha a próbája nem sikerül, akkor dobj egy kockával. Ha a dobás eredménye egy páratlan szám, akkor az ellenfeled 
elveszít 1 pajzsot, ha az eredmény egy páros szám, akkor pedig 2 pajzsot veszít. Ezután kapsz 2 becstelenség pontot.
Küldtem ajándékot. Remélem, tetszik.

5.
Felbérelt Kalózok (Mercenary Raiders)
Helyezz egy aszteroida jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy áru jelzőt egy ellenfeled űrhajóján.
Ha legalább 100 kredittel rendelkezel és van elegendő hely a rakodóteredben a kiválasztott áru számára, akkor arra 
kényszerítheted az ellenfeledet, hogy hajtson végre egy vezetés próbát.
Ha a vezetés próbája nem sikerül, akkor vedd meg tőle az árut, a normál ár felét (lefelé kerekítve) befizetve a bankba, 
majd kapsz 4 becstelenség pontot.
Miért fizetnék teljes árat az árukért, amikor tolvajoktól fél áron is megvehetem? Még hogy becsület? Az meg miféle 
indok?

6.
Mágneses aknák (Magnetic Mines)
Helyezz egy aszteroida jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy ellenfelet, hogy hajtson végre egy lézer próbát.
Ha a próbája nem sikerül, akkor dobj egy kockával. Ha a dobás eredménye egy páratlan szám, akkor az ellenfeled 
elveszít 1 pajzsot, ha az eredmény egy páros szám, akkor pedig 2 pajzsot veszít. Ezután kapsz 2 becstelenség pontot.
Ne aggódj, nem jelentenek ezek semmiféle veszélyt, amennyiben nincs fém az űrhajódon… vagy a zsebeidben.



7.
Illegális Fegyverek (Illegal Armaments)
Helyezz egy kék pont jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy ellenfelet, hogy a lézererősségével megegyező számú becstelenség pontot kapjon.
Miért illegális az, ha, bármilyen okból is, képes vagy elpusztítani egy másik űrhajót? Hiszen ez egy szabad szektor, vagy 
nem?

8.
Xeno Ügylet (Xeno Trade)
Helyezz egy kék pont jelzőt a jelenlegi meződre.
Befejezheted itt a fordulódat, ekkor csökkentsd a lézererősségedet 1-gyel, hogy elvegyél egy prémium (ezüst) áru jelzőt 
egy olyan kultúrától, amelyet még nem fedeztek fel.
Amennyiben már az összes kultúrát felfedezték, akkor nem kapsz áru jelzőt.
A tűzerő egy olyan fajta fizetőeszköz, amely galaxis-szerte elfogadott.

9.
Illegális Fegyverek (Illegal Armaments)
Helyezz egy aszteroida jelzőt a jelenlegi meződre.
Válassz ki egy ellenfelet, hogy a lézererősségével megegyező számú becstelenség pontot kapjon.
Persze, azok nem hajótestre szerelt fegyverek. Állj oda szembe, majd lövök vele egy párat, hogy megmutassam.

10.
Xeno Ügylet (Xeno Trade)
Helyezz egy aszteroida jelzőt a jelenlegi meződre.
Befejezheted itt a fordulódat, ekkor csökkentsd a lézererősségedet 1-gyel, hogy elvegyél egy prémium (ezüst) áru jelzőt 
egy olyan kultúrától, amelyet még nem fedeztek fel.
Amennyiben már az összes kultúrát felfedezték, akkor nem kapsz áru jelzőt.
Ha bárki megkérdezné, hogy honnan szerezted ezt a fegyvert, akkor lődd le.

11.
Kényszerleszállás (Emergency Landing)
Helyezz egy kék pont jelzőt a jelenlegi meződre.
Dobj a lila hatás kockával. A játéktáblán, a kultúrák készlet területein található minden utast mozgass X kultúra 
sorszámmal lejjebb, mint a jelenlegi kultúra sorszáma, ahol az X a kockadobás eredménye. Az Űrbázison, illetve a 
játékosok rakodótereiben tartózkodó utasokat ne mozgasd el.
Számoláskor az 1. sorszámú kultúra után a 14. kultúra következik.
Amennyiben a hatás eredményeként egy utas a célállomására érkezik, akkor tedd vissza a dobozba.
Az űrhajó egy nem tervezett megállást hajt végre – egy azonnali nem tervezett megállást.

12.
Repülés Átszállással (Connecting Flight)
Helyezz egy aszteroida jelzőt a jelenlegi meződre.
Dobj a lila hatás kockával. A játéktáblán, a kultúrák készlet területein található minden utast mozgass X kultúra 
sorszámmal feljebb, mint a jelenlegi kultúra sorszáma, ahol az X a kockadobás eredménye. Az Űrbázison, illetve a 
játékosok rakodótereiben tartózkodó utasokat ne mozgasd el.
Számoláskor a 14. sorszámú kultúra után az 1. kultúra következik.
Amennyiben a hatás eredményeként egy utas a célállomására érkezik, akkor tedd vissza a dobozba.
Kezeket, lábakat, karmokat, csápokat, szerelvényeket, antennákat és anyagtalan végtagokat a teljes megállásig kérjük, a 
járművön belül tartani szíveskedjek.



13.
titulus
Rabszolgatartó (Slaver)

Helyezd ezt a kártyát a körsáv mellé. A játék minden körének megkezdésekor, a játéktáblán a legtöbb 
kereskedelmi űrkikötővel rendelkező játékos veszi magához ezt a kártyát (döntetlen esetén a kártya marad a 
helyén).

Egy utas jelző játéktáblára kerülése esetén azonnal végrehajthatod a következőt:
Rabszolgává tehetsz bármennyi tetszőleges utas jelzőt azokban a naprendszerekben, amelyekben saját kereskedelmi 
űrkikötővel rendelkezel. Ekkor megkapod minden rabszolgává tett utas normál viteldíjának a harmadát, valamint 1 
becstelenség pontot minden egyes rabszolgává tett utasért. Tegyél vissza a dobozba minden rabszolgává tett utast.

Min csodálkoznak? A következő 10 ciklusban nekem fognak dolgozni és én a pénzüket magukba invesztálom. 
Természetesen itt kell maradniuk, különben az embereim lelövik magukat.

14.
titulus
Archeológus (Archeologist)

Helyezd ezt a kártyát a körsáv mellé. A játék minden körének megkezdésekor, a legtöbb relikvia szimbólumos 
Jutalom kártyával rendelkező játékos veszi magához ezt a kártyát (döntetlen esetén a kártya marad a helyén).

Amikor egy Jutalom kártyát húznál, akkor ehelyett 3 Jutalom kártyát húzz fel. Miután átnézted a 3 kártyát, tarts meg 1-
et, a másik 2-t pedig helyezd képpel lefelé a Jutalom pakli aljára.
A játék végén, a pontozás előtt, 3 hírnevet kapsz minden egyes relikvia szimbólumos Jutalom kártyád után.

Természetesen ez múzeumba való. Meg vagyok győződve róla, hogy akárkinek is adom ezt el, az pontosan ugyanígy 
gondolja majd.

15.
titulus
Fúró Iparmágnás (Drill Baron)

Helyezd ezt a kártyát a körsáv mellé. Közvetlenül egy fúró szimbólumos kör megkezdése előtt, a játéktáblán a 
legtöbb fúró jelzővel rendelkező játékos veszi magához ezt a kártyát (döntetlen esetén a kártya marad a helyén).

Egy fúró szimbólumos kör rendezésekor a szokásos 10 kredit helyett 20 kreditet kapsz minden egyes fúró jelződért a 
játéktáblán.
A játék végén, a pontozás előtt, két hírnevet kapsz minden egyes fúró jelződ után a játéktáblán.

Éljen a Fúró Iparmágnás! Megszabadít minket az értékes nyersanyagoktól!



16.
titulus
Hírhedt (Infamous)

Helyezd ezt a kártyát a körsáv mellé. A játék minden körének megkezdésekor, a legtöbb becstelenség ponttal 
rendelkező játékos (egyenlőség esetén véletlenszerűen kell választani) veszi magához ezt a kártyát (a körsáv 
mellől, vagy pedig attól a játékostól, akinél jelenleg van a kártya).

Hagyj figyelmen kívül minden kalóz jelzőt.
Ha az Űrbázison tartózkodsz, akkor kihagyhatod a Mozgás fázisodat, hogy eltávolítsd a becstelenség pontjaid felét 
(felfelé kerekítve).
A játék végén, a pontozás előtt, meg kell dupláznod a becstelenség pontjaid teljes számát.

Mindig, amikor lelkiismeret furdalásom támad a rossz hírnevem miatt, akkor az óriás halom pénzemmel vigasztalom 
magam.

17.
értesülés
Jóváhagyott Helyszín (Confirmed Location)

Amikor felhúzod ezt a kártyát, akkor helyezd a körsáv mellé. A legtöbb becstelenség ponttal rendelkező 
játékos(ok) kivételével, bármelyik játékos megvásárolhatja ezt a kártyát 30 kreditért a fordulójának az elején.

Ha a Mozgás lépésedet egy nálad több becstelenséggel rendelkező játékossal megegyező mezőn fejezed be, akkor 
választhatsz a következők közül:
a) kapsz 100 kreditet, b) kapsz egy Jutalom kártyát, vagy pedig c) elveszítesz 5 becstelenséget. Ezután helyezd vissza ezt
a kártyát a körsáv mellé.
Bármikor, ha neked van a legtöbb becstelenség pontod (vagy pedig egyike vagy ezeknek a játékosoknak), akkor azonnal 
helyezd vissza ezt a kártyát a körsáv mellé.

Ha bárkinek információja van a kérdéses személy tartózkodási helyét illetően, azt a hatóságok megfelelő jutalomban 
részesítik.

18.
értesülés
Csillag Térképek (Star maps)

Amikor felhúzod ezt a kártyát, akkor helyezd a körsáv mellé. Bármelyik játékos megvásárolhatja ezt a kártyát 30 
kreditért a fordulójának az elején.

A Mozgás lépésed előtt azonnal visszateheted ezt a kártyát a körsáv mellé, hogy a fordulód hátralevő részében a 
következő előnyök valamelyikében részesülj:
 - Minden navigációs mezőt, kalózt, találkozás mezőt, veszélyt és telekaput tekints kék mezőnek.
 - Minden elszállított utas 1d6-szor 10 kredit bónuszt jelent, az utas normál viteldíján felül.

- Ugye azt mondta, hogy a „Merchant of Venus” helyettese a következő szupernovában lakik, igaz?
- Nem, a következő szuperÓRIÁS MELLETT.”
- Ó, vagy úgy…



19.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezd a „-1” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Nem ijesztesz meg. Csinálj, amit csak akarsz, mocskos kalóz!

20.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezd a „-2” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Melf kalózok? Biztos vagy benne? Egy kicsit sajnálom őket.

21.
Pajzs Fejlesztés (Shield Improvement)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy legfeljebb 3-mal növeld a pajzsértékedet, 10 kreditet fizetve a banknak minden egyes 
növelésért.
Sohasem lehet túl sok védelmed a világűr vákuuma ellen… vagy a riválisok kapzsiságával szemben.

22.
Lézer Fejlesztés (Laser Improvement)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy legfeljebb 3-mal növeld a lézererősségedet, 10 kreditet fizetve a banknak minden 
egyes növelésért.
Minél nagyobbak a fegyvereid, annál kevesebb időt kell vesztegetned az alkudozással.

23.
Pilóta Fejlesztés (Pilot Training)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy úgy fejleszd a pilótádat, mintha az Űrbázison, vagy a pilótád saját naprendszerében 
tartózkodnál.
Kérem, vegye le a segédtámasztékot, mielőtt felszáll.

24.
Rossz Sajtó (Bad Press)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy kiválassz egy ellenfelet. Ezután dobj 2 kockával. A választott ellenfél a dobások 
összesített eredményével megegyező számú becstelenség pontot kap. Ezután kapsz 3 becstelenséget.
Nem érdekel, hogy mit mondanak majd rólam; mindenki megtudja, hogy milyen egy mocskos, önző csirkefogó vagy!

25.
Rossz Sajtó (Bad Press)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy kiválassz egy ellenfelet. Ezután dobj 2 kockával. A választott ellenfél a dobások 
összesített eredményével megegyező számú becstelenség pontot kap. Ezután kapsz 3 becstelenséget.
Micsoda szégyen, hogy egyes kereskedők, akiket akár meg is tudnék nevezni, ilyen alattomos taktikákkal… ó, maga 
újságíró? Fel sem tűnt eddig.

26.
Üzlet - Prémium (Trade - Premium)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy vásárolj 1 árut, vagy eladj 1 árut egy olyan felfedezett kultúrának, amelyik prémium 
(ezüst) árut állít elő. A szokásos piaci eltolódás megtörténik.
Persze, hogy megveheti a szokványos márkát, de nem vágyna inkább egy olyanra, amelyiken tollak is vannak?



27.
Üzlet - Luxus (Trade - Luxury)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy vásárolj 1 árut, vagy eladj 1 árut egy olyan felfedezett kultúrának, amelyik luxus 
(arany) árut állít elő. A szokásos piaci eltolódás megtörténik.
Ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben. Vegye meg most, különben az élete egész hátralévő részében bánni fogja.

28.
Üzlet - Alap (Trade - Basic)
Befejezheted itt a fordulódat, hogy vásárolj 1 árut, vagy eladj 1 árut egy olyan felfedezett kultúrának, amelyik alap (réz) 
árut állít elő. A szokásos piaci eltolódás megtörténik.
Milyen vicces véletlen; azt hiszem, éppen van egy nekem azokból.

29.
Lézer Veszély (Laser Hazard)
Hajts végre egy lézer próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
Hajlamos vagyok először lőni, és csak aztán kérdezni. Tulajdonképpen kérdezni nem is szoktam.

30.
Lézer Veszély (Laser Hazard)
Hajts végre egy lézer próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
Léteznek olyan csodálatos teremtmények, amelyek lenyűgöző módon az egész életüket a világűrben töltik. Barátságosak 
és kíváncsiak, és ezért sokkal könnyebb is őket lelőni.

31.
Pajzs Veszély (Shield Hazard)
Hajts végre egy pajzs próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
A világűrnek nem óriásiknak és üresnek kellene lennie? Mi ez a sok szemét, és miért csapódik folyton az űrhajónknak?

32.
Vezetés Veszély (Piloting Hazard)
Hajts végre egy vezetés próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
Csak a legképzettebb kereskedő űrhajó pilóták képesek elérni a célállomást anélkül, hogy néhányszor ne koccannának, 
pedig néha még hajlamosak csalni is egy kicsit.

33.
Pajzs Veszély (Shield Hazard)
Hajts végre egy pajzs próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
Tudod, az egyetlen dolog, ami megakadályozza az űrszemetet abban, hogy az űrhajónkat darabokra tépje, az egy 
folytonos rétegnyi elméleti részecske. Na, ez már valami, amin el lehet gondolkozni.



34.
Telekapu 4 (Telegate 4)
Helyezd a telekapu „4” jelzőt erre a találkozás meződre.
Rendezd a telekaput úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Egy megfelelő szakértelemmel rendelkező pilóta képes úgy átnavigálni a telekapukon, hogy nem történik felesleges 
időanomália, vagy paradoxon.

35.
Telekapu 6 (Telegate 6)
Helyezd a telekapu „6” jelzőt erre a találkozás meződre.
Rendezd a telekaput úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Csak bízd a Whynom-okra, és ők egy tökéletesen bevált találmányt is valamilyen bizarr és veszélyes dologgá 
változtatnak.

36.
Vezetés Veszély (Piloting Hazard)
Hajts végre egy vezetés próbát.
Siker esetén: Folytasd a Mozgás fázisodat a szokásos módon.
Kudarc esetén: A fordulód azonnal befejeződik.
Lehet, hogy az űrhajó összeszed néhány karcolást és horpadást, de az biztos, hogy időben megérkezünk.

37.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezd a „+6” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
- Amynthas Harcipondró! Nem ő volt a Rastur-ok vezére az invázió során? Most mit tegyünk?
- Az nálam alapszabály, hogy nem állok le vitázni 12 láb magas, talpig páncélos férgekkel. Visszavonulunk!

38.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezd a „+2” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Ezek itt hitvány, közönséges, semmirekellő kalózok, bármiféle említésre méltó jó tulajdonság nélkül. És ami még 
rosszabb, tartozom nekik.

39.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezd a „+4” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Nincs okom szégyenkezni amiatt, hogy elmenekülök. Na, nem mintha én menekülnék. De ha történetesen elmenekülnék, 
akkor nem kellene emiatt rosszul éreznem magam.

40.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezz egy „+0” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Nem érdekel, hogy mennyire veszélyesek! Most az én pénzem forog kockán!

41.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezz egy „+0” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy kalózokkal foglalatoskodjak! Odakint a sok pénz csak rám vár.



42.
Kalózok! (Pirates!)
Helyezz egy „+0” kalóz jelzőt erre a mezőre.
Rendezd a kalóz jelzőt úgy, mintha most léptél volna a mezőjére.
Galád kalózok, hogyan merészeltek kifosztani egy olyan becsületes, keményen dolgozó kereskedőt, mint én?!


