
TOM LEHMANN

A konfliktusok terjedésével a galaktikus presztízs mindennél fontosabbá 

válik, engedmények kiharcolásához és a támadók kivédéséhez egyaránt. 

Ezalatt létrehozzák az Idegenek menekülési központját és a Génmanipulált 

Felügyelők felkelést indítanak. Vajon létre tudod hozni a galaxis 

legsikeresebb és leghatalmasabb űrbirodalmát a totális háború szélén?

ÁTTEKINTÉS

3. kiegészítő:

A Háború Szélén

Ez a kiegészítő új kezdővilágokat, célokat, játékkártyákat és a presztízzsel 
kapcsolatos szabályokat ad a Race for the Galaxy alapjátékához és annak első 
két kiegészítőjéhez, a The Gathering Storm-hoz és a Rebel vs Imperium-hoz. A 
kiegészítőben találunk továbbá új jelölőlapkákat az egyszemélyes játékhoz és 
kártyaátadásos szabályokat hat személyre.

TARTALOM

A legelső játék előtt óvatosan nyomkodjuk ki kereteikből a cél- és Presztízs 
Vezető lapkákat, presztízs jelölőket és egyéb jelzőket.

1 helyettesítő Galaktikus 
Államszövetség (Galactic 
Federation) 

4 kezdővilág, 12-15-ig számozva
44 játékkártya 

6 presztízs/keresés akciókártya
1 Presztízs Vezető lapka

30 presztízs jelölő: 
25 db 1-es és 5 db 5-ös

1 5-ös értékű GyP lapka
1 keresési/egyszemélyes játék 

előkészítő segédlet
2 „legtöbb” cél (nagy lapkák)
3 „első” cél (kis lapkák)
3 jelző a katonai erő jelölésére
8 jelző az ideiglenes katonai erő 

jelölésére
2 jelző egyszemélyes játékhoz



KÁRTYÁK ÉS CÉLOK HOZZÁADÁSA

Ehhez a kiegészítőhöz mindkét korábbi kiegészítő, a The Gathering Storm 
és a Rebel vs Imperium is szükséges.

Add a játékhoz ebből a kiegészítőből az új játékkártyákat, a Galaktikus 
Államszövetséget (Galactic Federation) pedig cseréljétek ki az ebben található 
Galaktikus Államszövetséggel (módosított győzelmi pont ikonokkal).

Az új célokat keverjétek össze a már meglévőekkel és használjátok őket az 
eredeti szabályok szerint (ahogy korábban is, két „legtöbb” célt és négy 
„első” célt választva az előkészületek során).

Előkészületek: Készítsétek elő a keresési segédletet, presztízs jelölőket és a 
Presztízs Vezető lapkáját a „>” jellel felfelé a játéktér közepére. Adj minden 
játékosnak egy presztízs/keresés akciókártyát. Adj 5 extra GyP-t a játékba 
kerülő GyP lapkákhoz (például 3 játékos esetén 41 GyP-t használjatok). 
Végezzétek el a további előkészületeket.

Megjegyzés: a Galaktikus Újrahasznosítók (Galactic Scavengers)        kezdővilágnak 
van kiinduló képessége.

Képességek: A legtöbb új képesség korábbi képességek változata. A teljesen új 
képességeknek pedig rövid szöveges leírásuk van és részletes ismertetésük a 11. 
oldaltól kezdődik.

Néhány képesség a Lázadó fejlesztésekkel kapcsolatos. Ezeken egy 
kis piros gyémánt látható a győzelmi pont értéke mellett.

Ez a kiegészítő a Húzz és Utána Dobj képességgel bővül. Ebben az 
esetben a játékos húz egy bizonyos számú kártyát, a kezében lévő 
lapokhoz adja azokat, majd eldob egy kártyát. Az a játékos, akinek 
kettő vagy több ilyen képessége van ugyanabban a fázisban, felhúzza 
az összes felhúzandó kártyát, mielőtt eldob egyet-egyet mindegyik 
képesség után. (Ez kivétel a szabály alól, miszerint egy képességet 
nem szakíthat meg egy másik képesség.)

Az olyan képességek, mint a Génmanipulált Zsoldos Hatalom (Uplift Merce-
nary Force) képessége, amely annyi katonai erőt biztosít, mint ahány    világa 
van a tulajdonosának, a tablón lévő kártyákra vonatkoznak. Ebbe csak azok a 
kártyák tartoznak bele, amelyek már az adott fázis elején a tablón voltak.

Hasonlóképpen, egy olyan kártya képességei és tulajdonságai, melyet eltávolítottak 
egy játékos tablójáról (mert eldobásra, helyettesítésre vagy elfoglalásra került) 
az adott fázis végéig érvényben maradnak (annak a játékosnak, aki azt a fázis 
elején birtokolta).

A kártyák lehelyezése következtében kapott presztízs jelölők, áruk és kártyák 
használhatóak a lehelyezés fázisában (miután kifizetésre vagy katonai erővel 
meghódításra került).

Az Idegen Oort-Felhő Finomító (Alien Oort Cloud Refinery) egy többtípusú 
világ, melynek tulajdonságai a Kártya Képességek nevű rész után találhatóak 
(lásd a 15. oldalt).

Ezen kiegészítő kártyái keretük bal alsó sarkában három kis vonallal 
vannak megjelölve.
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BBBeeevvveeezzzeeetttééésss:::   Számos kártya és kártya képesség biztosíthat számunkra galaktikus 
presztízst, amelyet presztízs jelölőkkel jelölünk. Néhány képesség segítségével 
presztízspontjainkat arra költhetjük, hogy a játék során bizonyos előnyökhöz jus-
sunk. Minden játékos rendelkezik egy presztízs/keresés akciókártyával, melyet a 
játék során egyszer használhatnak arra, hogy valamilyen előnyhöz jussanak. Az 
a játékos (vagy játékosok), aki egy kör elején a legtöbb presztízzsel rendelkezik, 
jutalmat kap. Ha egy kör végén egy játékosnak 15 vagy annál több presztízspontja 
van, a játék véget ér (ez elég ritka). A játék végén a játékosok birtokában lévő, 
minden presztízs jelölő 1 GyP-t ér.

A készletben 1-es és 5-ös értékű presztízs jelölők van-
nak. A játékosok bármikor átválthatják őket. A presztízs 
jelölőket nem korlátozza a készlet (ha szükséges, 
pótoljátok ki őket).

Presztízs szerzése: Néhány kártya, melyeken a presztízs jele látható 
a győzelmi pont értéke mellett, 1 presztízst hoz tulajdonosának, 
amikor először lehelyezi azt a tablójára.

Egy világ, mely 1 presztízst hoz a lehelyezésekor, nem hoz újabb 
presztízst az elfoglalásakor. 

Számos képesség hozhat presztízst. Néhány Feldolgozás képességgel 
árut dolgozhatunk fel presztízsért. Ezeket a képességeket akkor kell 
használnunk, ha a Feldolgozás fázisában a játékos rendelkezik az 
adott típusú áruval (habár a játékos a Feldolgozási képességeit 
bármilyen sorrendben alkalmazhatja, ezért dönthet úgy, hogy 
először más feldolgozó képességeket használ, és ezzel az 
árukat inkább győzelmi pontokra vagy kártyákra váltja be).

A Feldolgozás: 2x GyP akció bónusza csak a győzelmi pontokat 
duplázza meg. A Feldolgozási képességek használatával szerzett 
presztízs nem duplázódik meg.

PPPrrreeessszzztttííízzzsss   VVVeeezzzeeetttőőő:::   Ellenőrizzétek a presztízst minden fázis végén. Ha egy 
játékosnak több presztízse van, mint bárki másnak, elveszi a Presztízs 
Vezető lapkáját, és maga elé helyezi a „>” jellel felfelé (visszaadva az 
esetlegesen rajta lévő presztízspontokat az előző tulajdonosának), majd 
ráhelyezi az adott fázisban megszerzett (és el nem költött) presztízspont-
jait. Amikor egy egyedüli Presztízs Vezető presztízshez jut, helyezzétek 
azokat a jelölőket a Presztízs Vezető lapka tetejére.

Ha egy fázis végén kettő vagy több, legalább egy presztízzsel rendelkező 
játékos döntetlen helyzetben vezet presztízspontjaival, helyezzétek a Presztízs 
Vezető lapkát a „=” oldalával felfelé az asztal közepére (visszaadva az 
esetlegesen rajta lévő presztízspontokat az előző tulajdonosának).
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Minden kör elején az akciók kiválasztása előtt ha van olyan egyedüli Presztízs Vezető, 
akinek van presztízs a lapkája tetején, a játékos kap 1 GyP lapkát, húz 1 kártyát és 
leveszi a presztízseit erről a lapkáról (a játékos birtokában lévő többi presztízshez
rakja).

Ha viszont ezen a lapkán a Presztízs Vezetőnek nincs presztízse, vagy kettő vagy 
több játékos döntetlen helyzetben vezet presztízsben, akkor minden ilyen játékos 
1 GyP lapkát kap.

Ezen lépés során a GyP lapkák megszerzésének következtében a GyP lapkákat 
érintő célokra igényt tarthatunk (még ha ez nem is egy játékfázis vége).

Az egyedüli Presztízs Vezető helyezze új GyP lapkáját a Presztízs Vezető 
lapkára emlékeztetőül, hogy már elvette a neki járó jutalmat. (Ha több játékos 
döntetlen helyzetben van a legtöbb presztízsponttal, általában figyelmeztetik 
egymást a GyP lapkák elvételére, így ilyenkor nem kell emlékeztető.)

Megjegyzés: Ha ezzel a kiegészítővel játszunk, 5 extra GyP-t használunk (lásd 
az Előkészületeket).

AAA   PPPrrreeessszzztttííízzzsss   EEElllkkköööllltttéééssseee:::   Néhány képesség lehetővé teszi, hogy egy játékos 
presztízst költhessen el, és bizonyos előnyökhöz jusson a játékban (mint kártyák 
húzása, kiegészítő katonai erő a Letelepedés fázisára, GyP lapkák szerzése, stb.), 
ahogy az a 11. oldalon olvasható.

Ha egy kiadás ahhoz vezet, hogy a Presztízs Vezető elveszti egyedüli vezetését, a 
játékos azonnal visszateszi a lapkát középre (vagy átadja egy új Presztízs Veze-
tőnek).

Presztízs Bónusz: Minden játékos rendelkezik egy presztízs/keresés 
akciókártyával, amit a játék során egyszer keresésre (lásd a következő 
szakaszt) használhat, vagy 1 presztízs elköltésével a kiválasztott 
fázisban extra presztízs bónuszhoz juthat.

A presztízs bónusz jelzésére a játékos kiteheti mind a két akciókártyát 
vagy csak lerakja a presztízs/keresés akciókártyát, majd amikor a 
játékosok felfedik kiválasztott akciókártyáikat,  megnevezi, melyiket 
fázishoz szeretné azt felhasználni.

Kétfős haladó játék esetén a játékos lehelyezi a presztízs/akciókártyát és a 
másik kiválasztott akcióhoz tartozó kártyát, majd az akciókártyák felfordításakor 
meg kell neveznie, melyik akcióra szeretné megkapni a presztízs bónuszt.

A játékos ezután azonnal kifizeti a presztízst. A kiválasztott fázis a szokott mó-
don zajlik le, kivéve, hogy az a játékos, aki azt presztízs bónusszal választotta, 
megkapja a felsorolt presztízs bónuszt pluszban a kiválasztott fázis bónuszához.

Egyszeri használat után a játékos presztízs/keresés akciókártyája kikerül a játékból.

Hogy láthassuk ezeknek a bónuszoknak a hatását, helyezzük a fázis akciókártyáját 
közvetlenül a presztízs/keresés akciókártyája mellé. 
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A presztízs bónuszok a következők: 

• Felfedezés: húzz +6 kártyát, tarts meg +1-et, a húzott kártyákat rakd a kezedben 
lévő kártyákhoz és utána dobj.

Adj el egy árut, hogy 3-mal több kártyát húzhass; ezután dolgozd fel a megmaradt 
áruidat, megduplázva a kapott GyP lapkákat (mivel a Feldolgozás +x1 bónusza van 
érvényben) és akár kezedből is eldobhatsz legfeljebb két kártyát, melyek darabjáért 
1 GyP-t kapsz.

Felfedezés: +5 esetén (egyéb képességek nélkül) 13 kártyát húzunk, hozzátesszük 
a kezünkben lévő kártyákhoz és ezután dobunk el 11-et (2-t megtartva).

Felfedezés: +1, +1 esetén (egyéb képességek nélkül) 9 kártyát húzunk, hozzátesszük 
a kezünkben lévő kártyákhoz és ezután dobunk el 6-ot (3-at megtartva).

• Fejlesztés

3-mal kevesebb kártyát dobj el, amikor egy fejlesztésért fizetsz.

• Letelepedés

Dobj el hárommal kevesebb kártyát, amikor egy világért fizetsz és/vagy szerezz 
+2 katonai erőt a Letelepedés fázis végéig.  (Ezután húzz egy kártyát szokás 
szerint, miután kifizetted (vagy meghódítottad) a felfedett világod.)

• Feldolgozás: Kereskedelem

• Feldolgozás: 2x

Megháromszorozza (nem duplázza) (kizárólag) az általad megszerzett GyP lapkákat.

• Termelés

Húzz 3 kártyát és termelj árut legfeljebb két szerencsevilágon (ha lehetséges).
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A játék vége: A szokásos játék végét kiváltó tényezők mellett a játék akkor is 
véget érhet, ha egy játékos 15 vagy több presztízzsel rendelkezik egy kör végén.

Pontozás: A játék végén a játékos birtokában lévő presztízs jelölők darabja 1 
GyP-t ér.

Néhány kártya 1 GyP-t hoz a presztízs jelölők darabjáért, beleértve 
az Államszövetség Fővárosát (Federation Capital), ahogy azt a GyP 
„hatszögében” lévő presztízs szimbólum is jelzi.

A presztízs jelölők nem számítanak bele a Galaktikus Reneszánsz (Galactic 
Renaissance) értékelésébe.
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Bevezetés: A játék során egyszer minden játékos kijátszhatja presztízs/ 
keresés akciókártyáját, és az akciókártyák felfedésekor bejelentheti, hogy az 
egyik keresési kategóriának megfelelő kártyát szeretné kikeresni a pak-
liból, majd magához veszi azt. Erre nem kell presztízst költenie (így a 
játékos akár az első körben is kereshet), de megakadályozza a játékost 
abban, hogy a későbbiek során presztízs/keresés kártyáját presztízs 
bónusz szerzésére használja fel (lásd az előző szakaszt).

A keresés menete: Ha valamelyik játékos keresést jelent be, egy keresési lépést 
hajtunk végre, mielőtt bármelyik fázist életbe lépne. A fázisokkal ellentétben a 
keresést csak azok a játékosok hajtják végre, akik kiválasztották azt. Ha több mint 
egy játékos jelent be keresést ugyanabban a körben, a kereséseket egymás után 
hajtsátok végre, a legalacsonyabb számú kezdővilág tulajdonosától kezdve, és az 
óramutató járása szerint haladjatok.

A keresés végrehajtásakor a játékos kiválaszt egyet a kilenc keresési kategória 
közül, mely a keresési segédleten található, majd egyesével fordít fel kártyákat a 
pakliból (az összes játékos számára láthatóan) a játéktér mellé helyezve azokat. 
Ha egy olyan kártyát talál, mely megfelel a keresés kategóriájának, a játékos 
megállhat, és a kezébe veheti azt a kártyát, vagy folytatja a keresést. Ha folytatja, 
akkor a kiválasztott kategóriának megfelelő második kártya felfordításakor meg 
kell állnia és azt a kártyát a kezébe vennie.

Ha a kártyapakli elfogy, keverjétek meg az aktuális dobópaklit, hogy új 
paklit alkossatok belőle és folytassátok a keresést. Ha ez az új pakli elfogy, 
a keresés meghiúsul: a játékos nem vesz fel kártyát a kezébe, viszont 
megtarthatja presztízs/keresés kártyáját egy későbbi használatra.

Minden korábban felfordított és félretett kártyát a dobópaklira helyezünk, 
képpel lefelé. Ha a keresés sikeres volt, a játékos eltávolítja presztízs/keresés 
kártyáját a játékból.

KERESÉS



Ez a kiegészítő tovább bővíti a Rebel vs Imperium-ból megismert elfoglalás 
szabályait.

A Csillagközi Háború Okának (Interstellar Casus Belli) 
elfoglalási képessége lehetővé teszi, hogy a játékos bármelyik 
játékos tablóján végrehajthasson egy elfoglalási kísérletet 
egy világ ellen (ezzel minden tabló megtámadható). 
Ha egy nem katonai világ meghódításához a Birodalmi 
Inváziós Flottának (Imperium Invasion Fleet) a képességével 
kombináljuk, akkor tulajdonképpen bármelyik játékban lévő 
világ elfoglalása lehetségessé válik.

A Birodalmi Bolygóirtó (Imperium Planet Buster) képessége sikeres 
elfoglalás esetén el is pusztítja a megcélzott világot (vegyétek ki a 
játékból).

A Pángalaktikus Biztonsági Tanács védelmi képessége az elfoglalás 
végrehajtásának kezdetekor használható, amellyel bármely bejelentett 
támadási kísérletet (bármelyik játékos tablóján lévő világ ellen) kivédhet. 
A játékosok nem adhatnak át vagy üzletelhetnek el presztízs pontokat 
egymás között.

Az olyan világ, mely lehelyezésekor 1 presztízst hoz, nem hoz újabb 
presztízst az elfoglalásakor. 7

MEGJEGYZÉSEK AZ ELFOGLALÁST ALKALMAZÓ JÁTÉKHOZ

Keresési Kategóriák: A keresési segédleten látható kategóriák a következők:

• Fejlesztések, melyek +1-es vagy +2-es katonai erőt 
biztosítanak. Ezeken a kártyákon az ideiglenes vagy speciális 
katonai erőket ne vegyük figyelembe.

• 1-es vagy 2-es katonai védővel rendelkező 
szerencsevilágok.

• 1-es vagy 2-es (nyomtatott) árral rendelkező szerencsevilágok.

• (Bármilyen típusú) világok       szimbólummal.

• Szerencse- vagy termelő világok, melyek Idegen árukat                   termel-
nek. A többi IDEGEN kártyát ne vegyük figyelembe. A játékos az 
Idegen Oort-Felhő Finomítót is választhatja ebben a kategóriában.

• Feldolgozás képességgel rendelkező világok, melyek kettő vagy 
több árut képesek feldolgozni. A Zarándok Világ (Pilgrimage 
World) és az egy meghatározott típusú áruból kettőt vagy többet 
feldolgozó kártyák is beletartoznak a kategóriába.

• 5-ös vagy annál nagyobb védelemmel 
rendelkező katonai világok.

• 6-os költségű          fejlesztések.
• Elfoglalási Letelepedés képességekkel rendelkező kártyák 
(beleértve a védelmi képességeket is). Ez a kategória csak akkor 
választható, ha az elfoglalás engedélyezett.
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A kiegészítőben két új kétoldalú jelölő található, mellyel az egyszemélyes játék-
ban a „robot ellenfél” már a 12-15-ös kezdővilágokkal is játszhat (a régi jelzők 
ismételt használásával).

Presztízs: Az egyszemélyes játék során a presztízs szabályait használjátok.

Ennek megfelelően használjatok 5 extra GyP-t; a robot akkor kap presztízst, ha 
olyan kártyát helyez le, amely presztízst hoz; a robottal is kerülhetünk döntetlen 
helyzetbe, vagy ő is lehet Presztízs Vezető a normál szabályok szerint; és a játék 
végén minden presztízs jelölő, mely a robot tulajdonában van, 1 GyP-t ér.

Ha a robot az Idegen Kutatócsoporttal (Alien Research Team) (      ) vagy a 
Lázadó Szabadságharcosokkal (Rebel Freedom Fighters) (       ) játszik, 
képességei a játék folyamán is termelnek neki presztízst.

Ha egy kör elején a robot az egyedüli presztízs vezető, és a robot legalább egy 
presztízst szerzett az előző körben, akkor a robot kap 1 GyP-t, helyez 1 kártyát a 
paklijára és növeli kreditjeit 1-gyel.

A robot sosem választ keresést vagy presztízs bónuszt (még ha te meg is teheted).

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK

11 új jelölőt is biztosítunk, hogy segítsék a játékosokat a katonai erejük és az 
elfoglalásra vonatkozó egyéb képességeik követésére.

A Lázadó Alattomos Támadás (Rebel Sneak Attack) elfoglalási képessége 
(ahogy a Lázadó Szövetség (Rebel Alliance) képessége a Rebel vs Imperium-ban) 
a Letelepedés fázisának elején 2 katonai erőt biztosít tulajdonosának minden, 
tablóján található Lázadó katonai világáért, melyet csak akkor használhat, ha 
egy elfoglalási kísérletet tesz. Két jelzőt biztosítunk ennek jelölésére.

Hat jelzőt biztosítunk arra, hogy a játékosok megjelöljék lehetséges 
összes katonai erejüket, ha minden ideiglenes katonai erőt haszálnak.

Az a játékos, akinek 2-es katonai ereje 
van, plusz két ideiglenes katonai ereje, 
plusz 1 kiegészítő katonai ereje Lázadó 
katonai világok ellen, ezeket a képen látható 
módon jelölné. Így a többi játékos tisztán 
láthatja, hogy tablóikon megtámadható 
katonai világaikat legfeljebb 4-es katonai 
erővel támadhatják meg (5-tel, ha Lázadó 
katonai világ).

Két jelölőt biztosítunk a játékosok összes lehetséges katonai védelmének 
jelölésére (a Lázadó Egyezmény (Rebel Pact) használatához).

Egy jelölőt biztosítunk a Pángalaktikus Biztonsági Tanács elfoglalási 
védelmének jelölésére. Helyezzétek tulajdonosának katonai státuszjelző 
sávja mellé, a Lázadó/Birodalmi státusz rész elé.

Katonai erő
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Előkészületek: Használd a „robot=” és a különleges tabló jelzőket a kezdővilágok-
hoz, ahogy a lenti ábrán látható (és a keresési segédlet hátoldalán). Használja-
tok 5 extra GyP-t (összesen 29-et). Ezek a világok mind 0 gazdasági mérettel 
kezdenek, 4 kártyával és 1 kredittel, kivéve a Galaktikus Újrahasznosítókat, 
ami 3 kártyával és 2 kredittel kezd.

A Galaktikus Újrahasznosítók 
(   ) világa a fent említett 
változtatásokon kívül Termelés 
esetén a kreditek számát is 
növeli eggyel.

A Génmanipulált Zsoldos 
Hatalom (     ) Felfedezéskor 
extra kártyákat kap, és katonai 
világokat telepít le, de reakció
esetén ehhez fizetnie kell. 
Letelepedéskor 4 kártyát kap, 
+1 kártyát minden       világért 
a tabló paklijában, beleértve 
saját magát.

Az Idegen Kutatócsoport (       ) 
Felfedezéskor extra kártyákat 
kap; +1 kreditet Kereskedelem 
esetén; és ha van legalább egy 
Idegen        világa a tabló 
paklijában, kap 1 presztízst 2x-
es Feldolgozás esetén (de nem 
emelkedik a gazdasági mérete). 
A Letelepedés akciójában csak 
Idegen             világokat helyez 
le; reakció esetén egy Idegen 
katonai világot                helyez le, 
vagy bármilyen nem katonai 
világot, attól függően, melyiket 
találja meg először.

A Lázadó Szabadsághar-
cosok (     ) extra kártyát kap 
Felfedezés, Fejlesztés és 
Letelepedés esetén; katonai 
világokat telepít le; 1 presztízst 
szerez, ha Lázadó fejlesztést 
vagy Lázadó katonai világot 
helyez le; de sosem helyezhet 
le BIRODALMI kártyákat 
(és nem harcolhat értük).
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KÁRTYAÁTADÁSOS VARIÁNS (2-6 játékos részére)

A The Gathering Storm-ban bevezetett kártyaátadásos variáns most már hat 
fővel is játszható. Osszatok minden játékosnak 2 kezdővilágot és a kimaradt 
kezdővilágokat keverjétek a többi játékkártya közé. A kártyák száma, melyeket 
a játékosoknak húzniuk kell, és azokból átadás előtt választani:

2 játékos: 22 körön át húzzatok 5-öt; az utolsó körben 2-t.
3 játékos: 14 körön át húzzatok 5-öt; az utolsó körben 4-et.
4 játékos: 7 körön át húzzatok 7-et; az utolsó körben 6-ot.
5 játékos: 4 körön át húzzatok 9-et; az utolsó körben 7-et (dobjátok el az utolsó 
3 kártyát).
6 játékos: 4 körön át húzzatok 9-et.

Megjegyzés: Az Átalakító és Megmentő Rt. (Retrofit & Slavage Inc.) képességének 
köszönhetően tulajdonosa az eldobott lapok helyett annyi kártyát húzhat (saját 
paklijából), amennyit a többi játékos eldobott. A Birodalmi Bolygóirtó által 
elpusztított világot (és a rajta lévő árut) az eredeti tulajdonosának dobópaklijára 
tegyétek.

Neked legyen először leg-
alább két presztízs jelölőd 
és három GyP lapkád egy 
fázis végén (Galaktikus 
Rang).

CÉLOK FELTÉTELEI

„Első” célok:

Neked legyen először 0-
nál kevesebb katonai e-
rőd legalább két világgal 
a tablódon, vagy egy 
elfoglalási képességed 
legalább két katonai 
világgal a tablódon (A 
Béke/Háború Vezetője).

Ha az elfoglalás le van 
tiltva, a második feltétel 
nem teljesíthető (mivel az 
elfoglalási képességeket 
nem használjuk).

Neked legyen először 
legalább három 
BIRODALMI kártyád 
vagy legalább négy 
katonai világ a tablódon 
(Katonai Befolyás).

Neked legyen a legtöbb, 
de legalább három 
presztízs jelölőd 
(Galaktikus Presztízs).

„Legtöbb” célok:

Neked legyen a legtöbb, 
de legalább három kártyád 
Feldolgozási (IV. fázis) 
képességgel a tablódon 
(Jólét Vezető). A Kereske-
delmi képességeket ne ve-
gyétek figyelembe.
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KÁRTYAKÉPESSÉGEK (fázisonként)

II: FEJLESZTÉS

Nézd Meg a Többi Játékos Akcióját
A játékos akkor választja ki 
akcióját, ha a többi játékos 
már felfedte saját 
akcióválasztását.

A haladó kétfős játékban a játékos akkor 
választja ki második lapját, amikor el-
lenfele már mindkét akcióját felfedte.

A KÖR ELEJE

Dobj el Presztízsért
A játékos a Felfedezés elején 
(kártyahúzás előtt) eldobhat 
1 kártyát 1 presztízsért.

Ez a képesség megfelel a Kutatási 
Vezető nevű cél feltételének.

I: FELFEDEZÉS

Húzz és Utána Dobj
A Fejlesztés elején a játékos 
a felhúzza a megfelelő 
számú kártyát, a kezében 
lévőekhez adja, majd eldob 
1 kártyát.

Fejlessz és Szerezz Presztízst
A játékos a megjelölt fej-
lesztések (bármilyen, 6-os 
árú vagy Lázadó) lehelyezése 
után kap 1 presztízst.

Költs Árut a Költségek Csökkentésére
Eldobhatsz egy Ritka (    ) 
árut, hogy 2-vel csökkentsd 
egy fejlesztés le-
helyezésének árát.

Takaríts Meg Egy Kártyát Fizetéskor
Az esetleges 
csökkentések levonása 
után egy fejlesztésért fiz-
etendő költségből helyezz 
egy kártyát ez alá a világ 
alá (      ).

III: LETELEPEDÉS

Húzz Letelepedés Után, Majd Dobj El
Egy világ lehelyezése után 
(       ) a játékos 2 kártyát 
húz, a kezében lévőekhez 
adja, majd eldob 1 kártyát.

Letelepedés és Presztízs Szerzése
A játékos 1 presztízst kap 
a megjelölt (Lázadó vagy 
bármilyen termelő) világ 
lehelyezése után.

?



III. LETELEPEDÉS (folytatás)

Költs Árut a Költségek Csökkentésére
Eldobhatsz egy Genetikai 
árut (  ), hogy 3-mal 
csökkentsd egy világ le-
helyezésének árát.

Helyettesíts egy Világot
Helyettesíthetsz egy 
nem katonai világot 
(      ) egy 0-3-mal

drágább, ugyanolyan típusú (                   ) 
világgal ingyen, hogy kapj egy presztízst. 
Kivétel: ennél a képességnél a szürke 
világokat (       ) is egy típusként kezeljük.

Ez kiegészítésképpen jár tulajdonosának 
az alapból lehetséges Letelepedési akcióin 
kívül. Ha a helyettesítő világ egy szer-
encsevilág vagy presztízst hoz, helyezzetek 
le rá árut vagy vegyetek el 1 presztízst. 
Képességei ebben a körben nem használ-
hatóak. A régi világ áruja elveszik. Ez a 
képesség nem használható egy újonnan 
lehelyezett világra, és nem kombinálható 
semmilyen más Letelepedési képességgel 
(vagy bónuszokkal).

A Terraformáló Mérnökök (Terraforming 
Engineers) képessége csökkenti a világok 
költségeit 1-gyel, melyet a normál 
Letelepedési akció során használhatunk.

Takaríts Meg Egy Kártyát Fizetéskor
Az esetleges 
csökkentések levonása 
után egy világ költségé-

ből helyezz egy kártyát ez alá a 
világ alá (     ).

Extra Katonai Világ Letelepítése
Eldobhatod a tablóról, hogy 
lehelyezhess egy katonai 
világot (      ), miután sikere-

sen lehelyeztél egy másik világot (       ).
Ez nem használható együtt elfoglalási 
(      ) vagy katonai fizetség (         ) ké-
pességekkel, de a nem katonai világok 
meghódításának képességével igen.

Ezt az extra világot a Letelepedési 
képességek végrehajtásaként helyezzük 
le (miután befejeztük egy világ 
letelepítését). Ezt a Továbbfejlesztett 
Logisztika (Improved Logistics) után 
használhatjuk.
Ebben a fázisban nem használhatjuk a 
korábban letelepített világok képességeit 
ennek az extra világnak a letelepítéséhez. 
Ha a játékos a Letelepedést választotta, 
ezért az extra világért nem kapja meg 
a Letelepedés bónuszát.

Letelepedés Után Járó Áru
Helyezz egy árut egy ter-
melő világ tetejére (     ) an-
nak lehelyezése után.

Katonai Erő
+1 katonai Erőt kapsz 
minden  világért a 
tablódon.

+1 katonai Erő. Ebből 
(összesen) -1 katonai 
Erő lesz, ha a játékosnak 
van BIRODALMI
kártyája a tablóján.

Ideiglenes Katonai Erő
1 presztízs befizetéséért +3 
katonai erőt kapsz ennek 
a fázisnak a végéig.

Eldobhatsz egy Ritka 
árut (  ), hogy +2 
katonai erőt kapj ennek 
a fázisnak a végéig.
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III: LETELEPEDÉS (folytatás)

Katonai Fizetség (            )
Egy akcióként a játékos 
lehelyezhet egy Idegen 
katonai világot (            )

nem katonai világként. Ára a védelmével 
fog megegyezni, figyelembe véve az 
alkalmazható csökkentéseket (beleértve az 
Idegen Kutatócsoport saját csökkentési 
képességét is Idegen világok le-
helyezésére).

Egy akcióként a játékos 
lehelyezhet egy katonai
     világot nem katonai

világként. Ára a védelmével fog 
megegyezni, figyelembe véve az alkal-
mazható csökkentéseket.

Egy Világ Elfoglalása (       )
Egy akcióként a játékos megkísérelhet 
elfoglalni egy katonai világot (     ) egy 
másik játékos tablóján.

Költs 1 presztízst, 
hogy elfoglalást 
hajthass végre
bármely játékos tab-

lóján. Ha sikerrel jársz, kapsz 2 presztízst.
Dobd el a tablódról, hogy 
elfoglalási kísérletet tehess 
egy tablón, amin van legalább

egy BIRODALMI kártya, katonai erőd 
2-vel növelve minden Lázadó katonai 
világért (       ) a tablódon.

Kísérelj meg egy 
elfoglalást egy olyan 
tablón, melynek összes

katonai ereje legalább 1. Ha sikerrel jársz, 
dobd el azt a világot (és a rajta lévő árut) 
és vegyél magadhoz 2 presztízst.
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Presztízs Katonai Fizetségért
A katonai fizetség 
(           ) képességé-
nek használata után 1 
presztízst kapsz.

Ezzel a képességgel a játékos nem 
fizethet katonai világokért; ehhez egy 
másik képességre lesz szüksége.

Hódíts Meg Egy Nem Katonai Világot
Egy akcióként 
a játékos el-
dobhatja ezt a 

kártyát tablójáról, hogy lehelyezhessen 
egy nem katonai világot (    ) katonai 
világként (      ) és kap 2 presztízst. 
Védelme a rajta szereplő árral lesz e-
gyenlő.

Ez kombinálható elfoglalási (       )
képességekkel, de katonai fizetségekkel 
(            ) nem.

Elfoglalás Kivédése (       )
Mielőtt bármilyen 
elfoglalást végre-
hajtanánk, a játékos 1

presztízst fizethet, hogy kivédjen egy 
elfoglalási kísérletet, irányuljon az 
bármely játékos tablója ellen.

$: KERESKEDELEM

Nem Adhatsz El Árut
Az ezen a világon található áru nem eladható (a Kereskedelem bónuszát 
használva). Olyan Feldolgozási képességeket használhatjuk, mint például 
a Kereskedelmi Szövetség (Trade League) képessége. A Kereskedelmi 
Szövetség értékelésébe ezt a képességet is beszámítjuk.
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IV: FELDOLGOZÁS

Áruk Presztízsért

Dobd el a megfelelő áru(ka)t, hogy 
megkapd a megjelölt presztízst, GyP-t 
és kártyákat. A 2x-es Feldolgozás nem 
duplázza meg a presztízst.

Dobj El Kártyákat Presztízsért
Eldobhatsz a kezedből 
két kártyát, hogy kapj 
1 presztízst.

Presztízs Elköltése
Befizethetsz 1 presztízst, 
hogy húzhass 3 kártyát.

Befizethetsz 1 presztízst, 
hogy kaphass 3 GyP-t. 
Ez megduplázható a 
2x-es Feldolgozással.

KÖR VÉGE
Szerezd Meg Más Játékosok Dobott Lapjait

Miután a játékos lecsökkentette kártyái számát, hogy megfeleljen a 
kezében lévő kártyák korlátozásának, a játékos felhúzza a többi játékos 
kártyalimit meghaladása miatt eldobott kártyáit (ha vannak) a kezébe.
A játékos, miután ezt végrehajtotta, meghaladhatja saját kártyái számának 
korlátját.

V: TERMELÉS
Termelj Árut és Szerezz Presztízst

Termelj ezen a világon egy 
árut, ha nincs rajta, és azután 
kapsz egy presztízst.

Ennek a világnak a termelési 
emlékeztetője csak a presztízs ikonját 
ábrázolja.

Szerezz Presztízst a Legtöbb        -ért
Ha a játékosnak több    
világa van, mint bármely
más játékosnak, kap egy
presztízst.

Dobj El, hogy Termelj Egy 
Szerencsevilágon
Dobj el egy kártyát a 
kezedből, hogy termel-
hess egy árut a megjelölt 
típusú világon, ahol nincs 
még áru.

Ezek a képességek 
függetlenek a termelő 
világok árutermelő 
képességétől.

Húzd Fel a Megmentett Kártyákat
Húzd fel az összes kártyát, melyet 
ez alatt a világ (    ) alatt tartot-
tál.

Ha ez a világ bármikor eldobásra kerül 
a tablódról, dobd el az alatta lévő 
kártyákat is.

Húzz a Legtöbb Áruért
A Termelés végén a játékos 
húz 1 kártyát, ha több árut 
termelt, mint bármely más 
játékos.
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6-OS ÁRÚ FEJLESZTÉSEK          KÉPESSÉGEI

Ezekért a fejlesztésekért akkor kapsz GyP-t a játék végén, ha a tablódra helyez-
ett kártyáid teljesítik a rajtuk látható feltételeket, ahol egy KÁRTYA NEVE 
annak a kártyának a jelenlétére utal a tablón.

PÁNGALAKTIKUS BŐSÉG
(PAN-GALACTIC AFFLUENCE)

IDEGEN BŐSÉGSZARU 
(ALIEN CORNUCOPIA)

PÁNGALAKTIKUS HOLORÁCS 
(PAN-GALACTIC HOLOGRID)

AZ EGYETEMES BÉKE INTÉZMÉNYE
(UNIVERSAL PEACE INSTITUTE)

Többtípusú Világok Képességei
Az Idegen Oort-Felhő Finomító lehelyezéskor megválasztott típusát tu-
lajdonosa bármikor megváltoztathatja, és a pontozás előtt dönti el (egyszer) 
annak végleges típusát.

A játékos termelhet rajta a Bányászrobotok (Mining Robots) segítségével, majd 
megváltoztathatja típusát (és az áruja típusát) Genetikaira a Pángalaktikus 
Szövetséghez (Pan-Galactic League)(és későbbi fázisokhoz). Az áru Ritka árunak 
számít olyan képességeknél, melyek a termelésére vonatkoznak a Termelési fázisban, 
mint a Bányász Konglomerátum (Mining Conglomerate).

A Birodalmi Bolygóirtók egy 9-es árú 
fejlesztés. Semmilyen esetben nem 
számít 6-os árú fejlesztésnek, beleértve 
a Keresést, az Államszövetség 
Fővárosának (Federation Capital) 
Fejlesztési képességét, a Galaktikus 
Státusz célját, az egyszemélyes játékot 
vagy bármilyen 6-os árú fejlesztésért 
járó GyP-t.

       ,       ,         
egyéb (nem IDEGEN) 

termelő világ

IDEGEN kártya (ezt 

is beleértve)
egyéb 6-os árú 

fejlesztés

TERRAFORMÁLÓ
kártya (ezt is beleértve)

       ,       ,       ,              
termelő világ

EXPORTADÓ 
(EXPORT DUTIES),

GALAKTIKUS RENESZÁNSZ 
(GALACTIC RENAISSANCE),

TERRAFORMÁLT VILÁG 
(TERRAFORMED WORLD)

(pluszban)

BŐVÜLŐ KOLÓNIA 

(EXPANDING COLONY)

egyéb világ

, Újszerű világ

katonai világ

PÁNGALAKTIKUS KÖZVETÍTŐ

(PAN-GALACTIC MEDIATOR)

összes negatív katonai erő 

(a negatív katonai erőt 

pozitív győzelmi pontnak 

számítsátok)

A TERRAFORMÁLÁS ARANYKORA 
(GOLDEN AGE OF TERRAFORMING)
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Eric Reuss, Justin Rodger, Anthony Rubbo, Mark Saya, Ralf Schemmann, Lotte 
Schüler, Ian Scrivins, Kevin Shiue, Dave Thorby, és Nicholas Vacek.

Köszönjük mindenkinek a versenyben való részvételt.
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