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#1 kiegészítés: 

Az ébredező vihar 

Amint a Térugró hajtómű használata elterjedt, az egyik ősi faj felbolydult, 

mialatt mások pedig elmenekülnek egy haldokló nap által elpusztított 

világukról. A Birodalom ereje egyre nő, amely további ellenállásra sarkall, és 

zsoldosok felbérléséhez vezet. Létre tudod hozni a legjobban működő és 

leghatalmasabb űrbirodalmat a háború felé sodródó galaxisban? 

 

ÁTTEKINTÉS 

Ez a kiegészítés új kezdővilágokat, játékkártyákat, akció kártyákat tartalmaz és GyP 

lapkákat az ötödik játékos részére. Ezeken túlmenően célokat a Race for the 

Galaxy-hoz. Egy önálló pasziánsz játék, vázlatos variáció, és néhány üres játékkártya 

– így a játékosok elkészíthetik a saját világukat vagy fejlesztésüket – is mellékelve 

van a kiegészítőhöz. 

TARTALOM 

Néhány kártya előre össze lett rakva az első játék érdekében (lásd kártyák 

hozzáadása). Óvatosan csomagoljátok ki a kártyapaklit. 

 

1db  kicserélendő Szerencsejátékos világ 

4db  kezdő világ kártya (5-8 számúak) 

7db  akció kártya (az ötödik játékos 

számára) 

18db  játékkártya 

2db  2-játékos akció kártya ( jellel) 

17db  üres játékkártya (lásd 10. oldal) 

1db  verseny belépő kártya (lásd 10. 

oldal) 

 

9db  győzelmi pont (GyP) lapocska: 

7db 1, 1db 5, és 1db 10 értékű 

4db “legtöbb” célok (nagy lapocskák) 

6db  “első” célok (kis lapocskák) 

8db  3 GyP cél lapocska 

1db  játékmező (egyszemélyes játék esetén) 

14db  lapocska (egyszemélyes játék esetén) 

2db  egyedi dobókocka (egyszemélyes játék 

esetén) 

Körültekintően nyomjátok ki a GyP lapocskákat, a cél lapocskákat, játékmezőt és a lapocskákat a 

keretükből az első játék előtt. 



 
 

 

 

 

KÁRTYÁK HOZZÁADÁSA 

Az új kártyákat az alapjátékéhoz hozzá kell keverni. Viszont az abban lévő 

Szerencsejátékos világ-ot ki kell cserélni a kiegészítőben lévővel (ezen a 

kiegészített táblázat van, amely felsorolja a fejlesztések és a világok költségeit 

vagy a meghódításhoz szükséges katonai potenciált). 

Ha öt játékossal játszotok, akkor használjátok az ötödik előkészített lapsort 

is (a kezdővilág száma az 5, és a 4db játék kártya 5-ös számmal a sarkukban. 

Egy harmadik Kapcsolat Szakértő bekerült a kiegészítőbe a kiegyenlítettség miatt. 

A legtöbb új kártya képessége kombinálható az alapjátékban lévő kártyák 

képességével. Azon kártyák, melyeken nincsen rövid szöveges leírás, azok 

részletesen le vannak írva a 11. oldalon. 

Az Ősi Faj kezdővilágnak van egy speciális hatása. A birtoklójától megköveteli, 

hogy három (nem négy) kártyára le kell dobnia a kezét, mielőtt egy első körben 

lévő akciót választ. Ez a képesség csak akkor hat a játékosra, ha ez a világ a 

kezdő világa. 

Fontos: A Fejlett Logisztika (Improved Logistics) a játék 

tempóját meglehetősen befolyásolni tudja. 

A kiegészítő játék kártyáinak a keret alatt van egy jelölésük, a bal 

alsó sarokban. 

A JÁTÉK CÉLJA 

Előkészület: A cél lapocskákat képpel lefelé keverjétek össze. Válasszatok ki 

kettőt a „legtöbb” cél (a nagy lapocska) és négyet az „első” cél (a kicsi 

lapocskák) közül. A megmaradt lapocskák kikerülnek a játékból. A kiválasztott 

cél lapocskákat képpel felfelé az asztal közepére kell elhelyezni, hogy egész játék 

alatt jól láthatóak legyenek, a 3 GyP lapocska mellé. Ezután az előkészületek a 

megszokott módon folynak tovább.  

Játék: Mindegyik cél lapocska bal felső sarkában láthatóak azok a fázisok, 

melyek végén ők megigényelhetőek. (vagy egy kör végén, mint a Költségvetési 

Többlet (Budget Surplus) esetében). 

“Első” célok: Mindegyik lapocska 3 GyP-t ér, és játékonként egyszer 

igényelhető bárki által, aki először teljesítette a megszerzéséhez szükséges 

követelményeket. Ezeket sose lehet elveszteni. Ha csak egy játékos elégít ki egy 

cél feltételt a fázis végén, akkor ő megigényli azt a lapocskát, maga elé teszi, ezzel 

jelezve, hogy 3 GyP-t szerzett. Ha egynél több játékos elégítette ki ugyanabban 

a körben az adott cél lapocska követelményeit (különböző mennyiségek esetén 

is), akkor az egyikük megkapja ezt a lapocskát, a többi pedig kap 3 GyP-t.  
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Először szerzel 5 (vagy több) Először teszel el egy 

GyP lapocskát (Galactic 6 értékű fejlesztést 

Standard of Living). (Galactic Status). 

A célokért szerzett GyP-k 

nem számítanak. 

Elsőnek szerzel legalább egy Elsőnek dobsz el legalább 

képességet minden fázishoz, egy kártyát a kör végén 

a kereskedelemhez is, a (Budget Surplus). 

letett lapok között 

(Innovation Leader). 

Elsőnek építesz legalább Elsőnek építesz meg  

egy termelő vagy szerencse legalább három ALIEN  

világot minden fajtából: kártyát (Overlord 

Novelty, Rare, Genes, Discoveries). 

és Alien 

(System Diversity). 

 

“Legtöbb” célok: Ezen lapocskák mindegyike 5-5 GyP-t ér, és az a játékos kapja 

meg, aki a szükséges feltételeket teljesíti a legnagyobb mennyiségekkel. Ezeket el 

lehet veszíteni. Az első játékos, aki kielégíti (vagy az előzőnél nagyobb 

mennyiségben teljesíti) a célkártyán felsoroltakat, akkor a fázis végén megkapja az 

adott lapocskát (vissza kell tenni középre, ha a játékos már nem teljesíti a szükséges 

feltételeket). Ha egy másik játékos később meghaladja azt a mennyiséget, mellyel 

egy előző játékos megkapta a cél lapocskát, akkor a lapocska átkerül hozzá. 

Példa: Gábor kijátszik egy kártyát maga elé, amely 6 értékűre növeli a katonai erejét. 

Ezáltal ő teljesíti a Legnagyobb Hadsereg (Greatest Military) cél feltételét, így ő megkapja a 

lapocskát. (Ha Gábor később letesz egy -1 katonai erő lapot, akkor a hadereje 6 alá 

csökken, tehát vissza kell adnia a cél lapocskát.) Edina később eléri a 6-os katonai 

potenciált, de mivel ereje nem haladja meg Gábor teljes haderejét, Gábor megtartja a cél 

lapocskát. Orsi később eléri a 7 katonai potenciált, így megkapja a cél lapocskát Gábortól. 

Ha egynél több játékos elégíti ki vagy haladja meg azonos legnagyobb mértékben a 

cél feltételét, (akár más játékos által birtokolt cél esetén is), ekkor a cél nem 

követelhető (vagy vissza kell tenni középre). 

Példa: Gábor és Edina egyszerre érik el a 6 katonai potenciált ugyanabban a fázisban. 

Egyikük sem kapja meg a Legnagyobb Hadsereg (Greatest Military) cél lapocskát. Orsi 

ezután eléri a 7 haderőt, így megkapja ezt. Gábor és Edina később mindketten elérik a 8-as 

haderőt azonos fázisban, ezért Orsi visszateszi középre ezt a cél lapocskát.  
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A játék végén minden egyes “Legtöbb” cél lapocska egy 3GyP lapocskát jelent 

minden játékosnak (kielégítve a cél feltételét), akik döntetlenben állnak a legtöbbet 

elért helyen, és akik jelenleg nem kapták meg a lapocskát azért, mert vagy korábban 

már egy másik játékos megszerezte, vagy jelenleg középen van (miután több 

játékos is elérte vagy azonos mértékkel meghaladta a lapocska feltételét ugyanabban 

a körben). 

Legalább 4db, és egyben a 

legtöbb termelő világ 

birtoklása bármely fajtából 

(Production Leader). 

Legalább 6db, és egyben a 

legtöbb katonai erő 

(Greatest Military). 

A negatívokat is bele kell 

számolni, de az ideigleneseket 

vagy a specializáltakat nem. 

(mint a New Galactic Order). 

Legalább 4db, és egyben 

a legtöbb fejlesztés 

birtoklása (Greatest 

Infrastructure). 

 

Legalább 3db, és egyben a 

legtöbb Novelty és\vagy 

Rare termelő vagy 

szerencse világ  

(Largest Industry).  

Pontozás: A játékosoknak hozzá kell adniuk a teljes GyP értékükhöz a 

megszerzett cél lapocskák utáni GyP-t (3 vagy 5), és a 3 GyP cél lapocskákat. A cél 

GyP-k nem számítanak be a Galaktikus Újjászületés felé vezető úton. (Galactic 

Renaissance).  

PASZIÁNSZ JÁTÉK 

Használd a tapasztalt 2-játékos játék szabályait célok nélkül. Egy „rugalmas robot” 

ellenféllel játszol, amelynek az akciói szórakoztatóak, és amelynek a döntéseit az 

egyedi dobókockák használatával határozod meg. A robot kezdő világa 

meghatározza, hogyan kell a robot képeket (2db van belőle az egyik kockán) 

értelmezni a játék során, és melyik speciális játékmezőn lévő lapocska módosítja 

vagy helyettesíti a robot azon alapvető akcióit és reakcióit, melyeket a pasziánsz 

játékmezőre nyomtattak. 

A robot játéktere egy pakli kártya áruk-javak nélkül, ahol csak a kártyák száma és 

azok GyP-je számít. A robot játéktere tartalmazhat 6-os értékű fejlesztés lapocskát 

 , amely azt mutatja, hogy további fejlesztések készültek el a játék során. A robot 

„keze” egy „húzó” pakli, amelyikből kártyákat kell felcsapni a játék alatt, és vagy a 

robot játékteréhez kell adni, vagy el kell dobni. A robot kreditjét  akkor kell 

használni, ha meg akarja szerezni a játéktér kártyáit bizonyos esetekben. A gazdasági 

méretet  akkor használjuk, ha GyP lapocskákat akarunk szerezni a Fogyasztás 

(Consume) fázisok alatt. Ezt a két értéket a játéktáblán lévő megfelelő sávokon 

követni kell. 
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Előkészületek: Vegyél ki 24 GyP lapocskát.  6-os 

Válaszd ki a nehézségi szintet (táblázat), és vegyél szint számláló 

ki annak megfelelő számú 6-os értékű fejlesztés könnyű 1 @ 6 GyP 

lapocskát. Keverés után osszál 1-1 kezdővilágot közép 2 @ 6 GyP 

magadnak és a robotnak is. A többi kezdő világot nehéz 3 @ 9 GyP 

keverd bele a pakliba. 

Vedd elő a fekete szélű kredit, gazdaság mérete és játékos akció (2db) lapocskát.  

Keresd meg a speciális játékmezőt, és “robot =” lapocskát (vélhetően más lapocskák 

hátsó oldalán). Ezek a robot kezdő világától függenek, mint ahogy az a játékmező 

hátsó oldalán látható. Az egyéb lapocskákat ki kell venni a játékból. Fordítsd a 

játékmezőt képpel felfelé.  

A speciális játékmező lapocskákat helyezd el a játékmező színek szerint megfelelő 

helyeire. A szürke “robot =“ lapocskát is a helyére (tedd a x2 “robot =“ lapocskát 

közelbe, ha a robot kezdő világa az Öreg Föld (Old Earth) lenne). Tedd a kredit jelölőt 

az 1-re (a 0-ra, ha a robot kezdő világa az Ősi Faj (Ancient Race); a 2-re, ha ez az 

Alpha Centauri); a gazdasági méret jelölőjét a 0-ra (1-re, ha a robot kezdő világa a Föld 

Elveszett Kolóniája (Earth„s Lost Colony) vagy az Epsilon Eridani), és osszál 4 kártyát 

(3-at, ha a robot kezdő világa az Ősi Faj (Ancient Race) képpel lefelé a robot kezdő 

húzó paklijából. (lásd az alsó kép).  
 

robot kredit 6-os gazdaság 
húzó sáv lapocskák mérete sáv 
pakli 

 
 
 
 
 
 
 

“robot =“  robot 
lapocska akciói 

robot reakciói a robot katonai hódítás 
játékos akcióira kockadobás speciális lapocska 

Miután a robot mezőit előkészítetted, osszál 6 kártyát 

magadnak. 4-et válassz ki, a maradék 2-t dobd el. Kezdődhet 

a játék! 

Játék: minden kör az alábbi lépésekből áll: 

 

játéktér rész 
(a kezdő 
világgal) 

 
 
 
 
 

játékos 
akció 
lapocskái 

 

játékmező

1.  A szokott módon válaszd ki a magad 2 akcióját, de jelöld meg őket a játékos 

akció lapocskákkal   a játékmezőn (akció kártyák használata helyett). 

2.  Dobj a kockákkal, és tedd azokat a robot akció választási helyre a játékmezőn.  

3.  Hajtsd végre a kiválasztott fázisok akcióit balról jobbra, a játékossal kezdve.  

Kör vége: 10 lapra le kell dobni (a robotnak nincsen limitációja), és a játék végét 

ellenőrizni. Ha a játéknak még nem lett vége, akkor az 1-3 lépések ismétlődnek.  
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Kocka elhelyezése: A játékmező kocka sorának megfelelő helyeire kell tenni őket. 

A dobott Felfedezés (Explore), Fejlesztés (Develop), vagy Kitelepülés (Settle) kockát 

a megfelelő hely leg baloldali helyére kell tenni a játékmezőn. Fontos, hogy a szürke 

Kitelepülés (Settle) és Termelés (Produce) kockát a dobott színnek megfelelő 

Kitelepülés (Settle) és Termelés (Produce) helyre kell tenni a játékmezőn.  

Ha egy  gurítottál, ennek jelentése a “robot =”lapocska által jelzett dolog történik. 

A dobott   “egyező” jelű kocka azt jelenti, hogy a robot ugyanazt az akciót hajtja 

végre ebben a körben, mint a játékos. Ha mindkét kockán az   “egyező” jel van, 

akkor mindkét kockát a 2db játékos akciót jelölő lapocska alá kell tenni. Ha csak az 

egyik lett , akkor tedd ezt a kockát legjobb oldali játékos akciót jelölő lapocska alá, 

hacsak nincsen már egy kocka ez alatt. Ebben az esetben ez a kocka a másik játékos 

akciót jelölő lapocska alá kerül. Ha mindkét játékos akciót jelölő lapocska elfoglal 

egyet a párban lévő Felfedezés (Explore), Fejlesztés (Develop), vagy Kitelepülés 

(Settle) helyet, akkor a kockát balra kell mozgatni, vagyis a párnak az első üres 

helyére, hacsak nincs ott már kocka. 

Példa: Miután a Fogyasztást x2 (Consume x2) és a Termelést (Produce) választottad, a 

robot Fejlesztést (Develop) és -t gurít. Tedd az első kockát leg baloldali Fejlesztés 

(Develop) helyre, és második kockát a Termelésre (Produce) (a legjobb oldali szabad hely egy 

játékos akciót jelölő alatt). Ha ehelyett a Felfedezést (Explore) választod kétszer, és a robot 

Termelést (Produce) és -t gurít, akkor tedd az első kockát a Termelésre (Produce) és a 

második kockát a leg baloldaliabb (első) Felfedezés (Explore) helyre.  

Robot akciók végrehajtása / Reagálások 

Hajtsd végre, amit a robot csinál minden egyes kiválasztott fázisában a játékmezőn 

leírt lépések szerint, (és a speciális mező lapocskák szerint, amit az előkészületkor 

feltettél) Ez két sorban van a kockasor alatt. A felső sort 

használd, ha az egyik kockán  van. (egy robot akció). Az alsó 

sort használd, ha nincs ott kocka és az akciót  te 

választottad. (egy robot reakció).  

 Felfedezés (Explore) akció: húzz 1 kártyát és növeld a 

robot kreditjét 1-gyel (húzz összesen 3 kártyát és növeld a robot 

kreditjét 1-gyel, ha a robot mindkét Felfedezés (Explore) akciót 

kiválasztotta). 

 Felfedezés (Explore) reakció: húzz 1 kártyát (akkor is, ha a 

játékos választotta mindkét Felfedezés (Explore) akciót).  

Kártya húzások és Sávok: A húzz a robotnak (minden 

fázisban) azt jelenti, hogy a megfelelő számú kártyát a húzó 

pakliból a robot húzó paklijába anélkül, hogy megnéznéd azokat. 

A robot kreditjét és a gazdaságának méretét sávokon jelölöd. A 

maximum kredit 4 lehet, és a maximum gazdasági méret 5 lehet.  

Független Kolónia (Separatist Colony) ( ) több kártyát húz a Felfedezés (Explore) 

fázisban, mint azt a speciális játékmező mutatja. (az eredeti játékmezőre fektetett). 
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 Fejlesztés (Develop) akció vagy reakció (mindegyik Fejlesztés (Develop) fázis esetén):  

Először ellenőrizd, hogy a robotnak van-e egy nem elhelyezett  

 lakocskája, és 2 vagy több kreditje (3 vagy több kredit reakció 

miatt). Ha van, tedd ezt a lapocskát a robot játékmezeje mellé (ahol a 

lapocska olyan kártyának számít, amely meghatározza a játék végét); 

csökkentsd a robot kreditjét 2-vel (3-mal reakció esetén); és  

hagyd ki a robot szokásos Fejlesztés (Develop) akcióját vagy reakcióját 

Ellenkező esetben hajtsd végre a robot szokásos Fejlesztés (Develop) 

akcióját vagy reakcióját: 

 Fejlesztés (Develop) akció: Húzz 1 kártyát és aztán fordíts 

fel egy fejlesztési  lapocskát. Ha egy 6-os fejlesztést  találtál, 

és a robotnak van kreditje, csökkentsd azt 1-gyel és tedd oda; 

máskülönben dobd el, és fordíts fel egy újat. 

 Fejlesztés (Develop) reakció: Ha a robotnak nincs robot 

kreditje, nem történik semmi. Egyébként fordíts fel lapocskát, 

hogy találj egy fejlesztést. Ha találtál egyet, nem számít, hogy 6-

os-e vagy sem, csökkentsd a robot kreditjét 1-gyel és tedd oda. 

akció 

 

 

reakció 

Felfordítás: Ez azt jelenti, hogy felfordítasz egyszerre egy kártyát a robot húzó 

paklijából, eldobod az összes nem egyező kártyát egészen addig, amíg vagy a 

szükséges típusú kártyát megtalálod, vagy a robot húzó paklija kimerül. Az 

elhelyezés azt jelenti, hogy tedd a megegyező kártyát a robot játékterében lévő 

pakliba. 

Példa: A Fejlesztést (Develop) választod, mint az egyik akciód, és a robot, 1 kredittel és 2 

kártyával a húzó paklijában, Fejlesztést (Develop) gurít (és még egy másik akciót). Miután 

végrehajtod a magad Fejlesztését (Develop), a pakliból húzz 1 kártyát a robot húzó paklijába 

és fordíts fel onnan kártyákat, de egyszerre csak egyet. A második fordításra találsz egy nem 

6-os fejlesztést és leteszed a robot játékmezőjéhez. A robot 1 kredittel és 1 kártyával a húzó 

paklijában zárja ezt a kört.  

Később mindkét akciódnak a Fejlesztést (Develop) választod és a robot gurítása megegyezik a 

te első Fejlesztéseddel (Develop) (és gurít egy másik akciót). A robotnak 4 kreditje és 5 

kártyája van a húzó paklijában, és 2 nem elhelyezett 6-os fejlesztés lapocskája is van. 

Miután végrehajtod a magad első Fejlesztését (Develop), tedd a robot egyik 6-os fejlesztés 

lapocskáját a játékmezője mellé, és csökkentsd a robot kreditjét 2-vel. Mivel letettél egy 6-os 

fejlesztés lapocskát, a robot szokásos Fejlesztési (Develop) akciója kimarad, és nem kell húzni 

vagy felfordítani lapokat. Miután végrehajtod a magad második Fejlesztését (Develop), hajtsd 

végre a robot reakcióját. Mivel neki csak 2 kreditje van, ne tedd le a másik 6-os fejlesztés 

lapocskáját (ennek költsége 3 kredit reakció esetén), hanem ehelyett fordíts fel kártyákat 

(mivel a robotnak pozitív kreditje van). Miután találtál egy 2 értékű fejlesztést a harmadik 

fordításra, tedd azt a robot játékmezőjére, és csökkentsd a kreditjét 1-gyel. A robot 1 

kredittel ás 2 kártyával a húzó paklijában zárja ezt a kört 
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 Kitelepülés (Settle) akció (minden egyes robot választotta 

Kitelepülés (Settle) fázisban): Húzz 3 kártyát és fordíts fel 

kártyákat addig, amíg nem találsz egy nem katonai világot . 

Ha találtál, tedd le a robothoz.  

 Kitelepülés (Settle) reakció (minden egyes játékos választotta 

Kitelepülés (Settle) fázisban): Ha a robotnak nincs kreditje, nem 

csinál semmit. Ha van, akkor húzz 2 kártyát, és fordíts fel 

kártyákat addig, amíg nem találsz egy nem katonai világot . Ha 

találtál, csökkentsd a robot kreditjét 1-gyel, és tedd le a lapot.  

Példa: Te a Kitelepülést (Settle) választod, és a robot (0 kreditje van) 2 másik akciót dob. 

Ekkor nem csinál semmit a robot. 

Később te kiválasztod mindkét Kitelepülés (Settle) akciót, és a robot dobása egyezik az első 

Kitelepülés (Settle) akcióval (és gurít egy másik akciót is). A robotnak 2 kreditje és a húzó 

paklijában 2 kártya van. Miután a magad első Kitelepülés (Settle) akcióját végrehajtottad, 

teszel 3 kártyát a robot húzó paklijába és elkezded felfordítgatni őket. A negyedik 

fordításra a robot talál egy nem katonai világot. Elteszi azt a játékmezőjére. Ezután 

végrehajtod a magad második Kitelepülés (Settle) akcióját. Utána tegyél 2 kártyát a robot 

húzó paklijába és –mivel a robotnak van kreditje- reakcióként forgass fel kártyákat addig, 

amíg nem találsz egy nem katonai világot. Ha a 3 kártya felfordítása után sem találtál egy 

nem katonai világot, akkor kimerül a robot húzó paklija, és nem csinál semmit (a robot 2 

kredittel végzett). 

Ha felfordít egy nem katonai világot, 

elhelyezi, és csökken a kreditje 1-re (mert a 

robot ezt a te Kitelepülésedre (Settle) tett 

reakciójaként lépi).  

Az Epsilon Eridani ( ), az Új Spárta 

(New Sparta) ( ), és a Független Kolónia 

(Separatist Colony) ( ) esetében, mint 

ahogy az a speciális játékmező lapocskákon 

jelölve van, addig kell felfordítani kártyákat, amíg 

katonai világot  nem találsz, és a Kitelepüléshez 

(Settle) nem kell kredittel rendelkeznie. Új Spárta 

(New Sparta) is ad extra Kitelepülés (Settle) húzást. 

A Halálraítélt Világ (Doomed World) ( ) első Kitelepülés (Settle) 

akciója: addig fordíts fel kártyákat a húzó pakliból (és nem a 

robot húzó paklijából), amíg egy 3 vagy több GyP-t érő nem 

katonai világot nem találsz, tedd le, és növeld meg a robot 

kreditjét 2-vel, a gazdasági méretét pedig 1-gyel. Vedd le ezt a játékmező lapocskát 

és a Halálraítélt Világ (Doomed World) kezdő világot a játékmezőjéről.  

Alpha Centauri ( ) a robot Kitelepülés (Settle) akciójaként extra lapot jelent és nem 

kell kredittel rendelkeznie Kitelepüléshez (Settle) a reakciójakor.  
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 Fogyasztás (Consume): Kereskedelmi (Trade) akció: 

növeld a robot kreditjét 2-vel, és adj neki annyi GyP lapocskát, 

amennyi a jelenlegi gazdasági mérete.  

 Fogyasztás (Consume): 2x GyP akció: adj a robotnak 

kétszer annyi GyP lapocskát, mint amennyi a jelenlegi gazdasági 

mérete, és ezután növeld a robot gazdasági méretét 1-gyel.  

  mindkét Fogyasztás (Consume) akciót a robot választja: 

adj kétszer annyi GyP lapocskát a robotnak, mint amennyi a jelenlegi gazdasági 

mérete, és ezután növeld a robot gazdasági méretét 1-gyel és a kreditjét 2-vel.  

 Fogyasztás (Consume) reakció (ha mindkét Fogyasztást (Consume) csak a 

játékos választotta): adj annyi GyP lapocskát a robotnak, mint amennyi a jelenlegi 

gazdasági mérete.  

Példa: Te a Fogyasztás (Consume) 2x GyP akciót  választod, mint egy akció, és a 

robot a Fogyasztás (Consume): Kereskedelmi (Trade)  akciót gurítja, mint az egyik 

akcióját. A robotnak 3 kreditje van és a gazdasági mérete 1. Növeld meg a robot kreditjét 

4-re (ez a maximum érték) és adj neki egy GyP lapocskát. A robot nem csinál semmit 

reakcióként a te Fogyasztás (Consume) 2x GyP akciódra, mivel ő is egy Fogyasztás 

(Consume) akciót gurított.  

Később te kiválasztod mindkét Fogyasztás (Consume) akciót, és a 

robot 2 másik akciót gurít. A robotnak a gazdasági mérete 3. Adj 

neki 3 GyP lapocskát. (Csak egyszer adj neki, annak ellenére, hogy 

te választottad mindkét Fogyasztás (Consume) akciót.)  

Öreg Föld (Old Earth) ( ), az első Kereskedelmi (Trade) 

akciója után: cseréld le a “robot =”  lapocskát, a -ra, és 

vedd le a játékmező jelölőjét is a tábláról.  

Sérült Idegen Gyár (Damaged Alien Factory) ( ): minden egyes 

Kereskedelmi (Trade) akció után, ha a “robot =” lapocska a -n van, 

fordítsd át a -ra.  

 Termelési (Produce) akció: növeld a robot gazdasági méretét 1-gyel. 

 Termelési (Produce) reakció: a robot nem csinál semmit.  

Példa: A robot egyik akciójaként Termelési (Produce) akciót dob. A robotnak a 

gazdasági mérete 0. Növeld meg a gazdasági méretét 1-re.  

Később te az egyik akciódként a Termelési (Produce) akciót választod, és a robot 

két másik akciót dob. A robot nem csinál semmit.  

Még később te az egyik akciódként a Termelési (Produce) akciót választod és a 

robot is Termelési (Produce) akciót gurít. A robot gazdasági mérete 2. Növeld meg a gazdasági 

méretét 3-ra.  

Sérült Idegen Gyár (Damaged Alien Factory) ( ): minden egyes Termelési (Produce) 

akció után, ha a “robot =” lapocska a -n van, fordítsd át a -ra.  
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Kör vége: Dobd le a kezed 10 lapra (a robotnak nincsen kéz limitje) és ez után 

ellenőrizd, hogy a játék véget ért-e. Ha még nem, akkor válassz akciót a következő 

körre.  

Játék vége: A játék szokás szerint véget ér annak a körnek a végén, amelyikben 

akár a játékos, akár a robot játékterén 12 vagy több kártya van letéve (a robotnál 

bele kell számolni a 6-os fejlesztés lapocskákat is egyesével, mintha egy kártya 

lenne). Akkor is véget ér, ha a 24 GyP lapocska elfogyott (használj további GyP 

lapocskákat, hogy ezt a kört be tudd fejezni).  

Add a robot GyP lapocskáit és a játéktér GyP-it össze, és add hozzájuk mindegyik 6-

os fejlesztési kártyát vagy lapocskát 6 vagy 9 GyP értékben attól függően, hogy 

milyen nehéz játékot választottál. Ha döntetlen a helyzet, a robot végső kreditjei és 

a gazdasági mérete a döntetlent eldöntő érték (a játékos döntetlent eldöntő értékei a 

kézben maradt lapok és a termékek).  

VÁZLATOS VARIÁCIÓ (2-3 játékos részére)  

Miután a felhasználandó célokat előkészítettétek, külön-külön keverjétek meg a 

páros és páratlan kezdő világokat és képpel lefelé mindkettőből osszatok minden 

játékosnak. A fel nem kezdő világokat keverjétek bele a játék pakliba.  

Miután megnézték a kezdő világaikat, minden játékos húz 5-5 kártyát. Egyet 

kiválaszt, és a többit balra átadja. Ezekből a kártyákból is választanak egyet, és a 

többit továbbküldik balra, amíg az összes húzott kártya el nem fogy. Majd ezt 

megismételve ismét húznak 5-5 kártyát, és egyet kiválasztva a többit jobbra adják át. 

Majd az átadási irányokat váltogatva ezt addig folytatják, amíg nem tudnak 5-5 

kártyát felhúzni a pakliból. A megmaradt lapok kikerülnek a játékból.  

Minden játékos megkeveri a kiválasztott lapjait. ezek képezik majd a saját húzó 

pakliját. Húz 6 lapot, ebből kettő eldob. Kiválasztja az egyik kezdő világát, melyet 

felfed, a másikat pedig eldobja. A játék szokásosan zajlik le kivéve, hogy minden 

játékos a saját húzó paklijából húz, és a saját dobó paklijába dob. Ha elfogy a húzó 

paklija, akkor a dobó pakliját újra kell kevernie.  

 

ÜRES KÁRTYÁT / VERSENY KIÍRÁS  

Különböző típusú üres játék kártyákat is adtak, hogy lehetővé tegyék a játékosok 

számára, hogy saját dizájnú kártyákat tegyenek be a játékba. Egy fekete és egy vörös 

jelölő (költség, katonaság és képességek jelölésére) szükséges a használatukhoz.  

A verseny kiírás kártya segítségével küldjétek el a legjobb kártyaötleteteket 

hozzánk, mint a következő kiegészítő lehetséges kártyái. További részletek a 

verseny kiírás kártyán láthatóak.  
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KÁRTYA KÉPESSÉGEK (FÁZISOK SORÁN)  

III: KITELEPÜLÉS (SETTLE) 

Dobás az ideiglenes haderőért 

A játékos eldobhat 

legfeljebb 2 kártyát a 

kezéből, hogy kapjon 

+1 katonai erőt 

laponként ennek a 

Kitelepülés (Settle) 

fázisnak a végéig. 

Mivel ez egy lehetséges képesség, ezért ezt nem 

szükséges teljes egészében kihasználni. 

Az Űrzsoldosoknak (Space Mercenaries) is 

van +1 katonai képességük. 

 

$: KERESKEDELEM (TRADE) 

Meghatározott termékek és világok 

Húzz +1 kártyát, amikor 

egy Genes terméket  

adsz el. Minden egyes  

világ után jár a +1 lap. 

A Titkos Lelkesítő Labor (Clandestine 

Uplift Lab) maga is egy  világ. 

 

V: TERMELÉS (PRODUCE) 

Lapeldobás termelésért 

Eldobhatsz 1 lapot, hogy 

termelj egy Idegen (Alien) 

terméket ezen a világon. 

Egy játékos eldobhat egy lapot, melyet a 

Szerteágazó Gazdaság (Diversified Economy) 

miatt kapott, hogy megtermelje ezt a terméket, 

de ezért nem kaphat kártyát (mert az egyik 

képesség nem szakíthat meg egy másikat). 

Kitelepülés (Settle) egy második világra 

A játékos letehet egy második 

világot ( ) a Kitelepülés 

(Settle) fázisban. 

A végrehajtott Kitelepülés (Settle) képesség 

részeként lesz a második világ lehelyezve. (miután 

teljesen végrehajtottuk a kitelepülést az első 

világ után). 

Az első lehelyezett világ képességét nem lehet 

felhasználni, hogy egy másodikat is letegyünk. 

Ha a játékos a Kitelepülést (Settle) választja, 

akkor nem húz Kitelepülést (Settle) bónuszt a 

második világa után. 

IV: FOGYASZTÁS (CONSUME) 

Ennek a világnak a terméke 

Dobj el 1 Idegen 

(Alien) terméket a 

( ) világról, és ezt 

felhasználva kapsz 2 

GyP-t. 

 

 

 

 

 

Húzás a világokért 

Húzz 1 kártyát a 

játékmezőn lévő 

minden egyes saját 

katonai világodért 

( ). 
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6-OS FEJLESZTÉS  KÉPESSÉG 

Ezek a fejlesztések játék végi GyP-kat jelentenek a játékos játékmezőjén lévő minden 

olyan kártyáért, amelyek kielégítik a rajtuk lévő feltételek egyikét, ahol egy kártya neve utal 

arra, hogy az a kártya a játékmezőn van. 

 

GALAKTIKUS GÉNÁLLOMÁNY PROJEKT 

(GALACTIC GENOME PROJECT) 
 Genes világ 

GENETIKAI LABOR 
(GENETICS LAB) 

 

FÖLDFORMÁLÓ CÉH 
(TERRAFORMING GUILD) 

szerencse világ 
 

FÖLDFORMÁLÓ  
(TERRAFORMING) kártya (beleértve 
ezt is) 

 

KÉSZÍTŐK 

 
BIRODALMI HADURAK (IMPERIUM LORDS) 

 

BIRODALMI (IMPERIUM) kártyák 
(beleértve ezt is) 

más katonai világok 

 

Fontos: nincsen BIRODALMI (IMPERIUM) 

katonai világ ebben a kiegészítőben (vagy az 

alapjátékban); ez a világfajta a későbbi 

bővítésekben kerül előtérbe.  
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