
.

A játékosokhoz: 
Ezt a mini kiegészítőt karácsonyi ajándéknak szánjuk a Galaxy Truckerhez. A Karácsony 
hagyományosan a béke és a nyugalom ideje – ami igazságtalannak tűnik azokkal szem-

ben, akik nem lehetnek szeretteikkel. Igen, a bátor Fuvarozókról beszélünk, akiknek a 
könyörtelen univerzummal és a versenytársak sötét trükkjeivel kell szembenézniük. 

Szóval elhatároztuk, hogy rideg és sivár életükből és reménytelenségükből belopunk egy 
kicsit meghitt otthonaitokba.

Sok-sok órányi könyörtelen szórakozást kíván a CGE 

Ez a kiegészítő tapasztalt Fuvarozók számára készült. Ha 
már rutinszerűen építesz olyan hajókat, amik legyőznek 
minden akadályt és szinte sértetlenül érkeznek célba, ha 
elmorzsolsz egy könnycseppet a szemed sarkában, mikor 
nosztalgikusan felidézed első utazásaidat, amikor még 
hajóid ripityára törtek és csak néhány szerencsétlen árva 
darab érkezett meg belőlük, akkor ez a kiegészítő Neked 
készült. Ez a kiegészítő újra könyörtelenné teszi az űruta-
zást, de olyan könyörtelenné, hogy újra könnyek szöknek 
majd a szemedbe.
Másrészről, ha nem tartod viccesnek, amikor a hajód két 
darabra törik, akkor ez a kiegészítő nem Neked készült.
Ha még csak néhányszor játszottál a Galaxy Truckerrel és 
hajóid gyakran esnek szét útközben, akkor azt javasoljuk, 
hogy még ne használd ezt a kiegészítőt. Ez a kiegészítő, 
csakúgy mint az univerzum, igazságtalan. Tartogasd arra 
az időre, amikor már kezded úgy érezni, hogy túl könnyű a 
játék.
De a legfontosabb: Ne használjátok ezt a kiegészítőt, 
amikor új játékosnak tanítjátok a játékot. 

A cég szabályzata nem engedi meg, hogy a Galaxy 
Trucker újoncairól bármiféle (gyakran sikolyokkal és 
káromkodással tarkított) holografikus-, video- vagy 
akár hangfelvétel készüljön a galaxis kíméletlenebb 

régióiból.

MIELŐTT ELKEZDITEK A JÁTÉKOT
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Nos, úgy tűnik, hogy figyelmeztetéseink nem tudtak eltán-
torítani. Hát akkor fuvarozzunk! 
A játék előtt meg kell egyeznetek egy nehézségi szintben. 
A 2-es, vagy a 3-as szintet javasoljuk. Ezzel mindenkinek 
egyet kell értenie. Ha nem tudtok megegyezni, akkor 
játszatok a javasolt legalacsonyabb szinten. Természete-
sen előfordulhat, hogy egy kevésbé bátor játékos ragasz-
kodni fog ahhoz, hogy a kiegészítő nélkül játszatok (vagy 
ahhoz, hogy hajítsátok a szemétkosárba) és az alapjáték-
kal kell játszanotok (vagy játszatok memóriajátékot az 
űrhajók darabjaival). 
Keverjétek meg a Rázós Út kártyákat. Mindenegyes kör 
elején, az építkezés megkezdése előtt annyi kártyát 
húzzatok a Rázós Út kártyákból, ahányadik nehézségi 
szinten játszátok a játékot. Képpel felfelé tegyétek olyan 
helyre, ahol mindenki látja őket. 

A kártyák speciális szabályokat tartalmaznak, melyek az 
adott kör utazásait befolyásolják. 
Minden kör elején húzzatok új kártyákat (dobjátok el az 
előző körben használtakat). A játékosok már az építkezés 
megkezdése előtt ismerik az új speciális szabályokat, így 
esélyük van felkészíteni hajójukat a következő repülésre (és 
lélekben felkészülni arra a lehetőségre, hogy vesztesége-
ket is szenvedhetnek a körben). 
Megjegyzés: Lehet, hogy nem a legjobb ötlet a Rázós Út 
Következik kiegészítő és a IIIa osztályú hajók kombinálása, 
de rátok bízzuk a döntést. Ha megpróbáljátok – ne hagyjá-
tok, hogy elriasszunk, vagy elbátortalanítsunk benneteket 
–, akkor ne feledkezzetek meg arról a szabály adta lehető-
ségről, hogy a következő kaland kártya felcsapása előtt a 
játékot bármikor önként fel lehet adni.

A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁRÓL

RÁZÓS ÚT KÁRTYÁK
A kártyán lévő szöveg legtöbbször önmagáért beszél, nem kiván külön magyarázatot. Ha egy kártya hatása 
különösen durvának tűnik, akkor az azt jelenti, hogy jól értelmezted a rajta lévő szöveget. Azok a kártyák, melyek 
a hajók alkatrészeire vannak hatással (mint például a Kozmikus Pszichózis, Pánik, és Anyagfáradás), a kezdő 
alkatrészekre is hatnak. Ha egy Rázós Út kártya szövege azt mondja, hogy valami “minden egyes kaland kártya 
után” történik, akkor az azt jelenti, hogy előbb a kaland kártya hatása érvényesül, majd ezután kell szembenéz-
ned a Rázós Út kártya speciális hatásával, még a következő kaland kártya felhúzása előtt. 

Következzen néhány kártya szövegének tisztázása:

Miután mindenki eldöntötte, hogy le akar-e szállni, az első lando-
ló játékos kockadobással mindenki számára meghatározza az 
erős ágyútűz helyét. 

Vizsgáljátok meg, hogy van-e pánik helyzet, mindig, amikor a 
hajó elveszít egy alkatrészt, vagy amikor először kerül legénység 
a hajóra. 

Dobd ki kockákkal a koordinátákat, csakúgy mint a Szabotázs 
kártyánál, de csak egyszer. És igen, ha a dobás 7-7, akkor a 
kártya hatással van a kezdő alkatrészedre is. 

Az első körben adj hozzá 2 db III. szintű kártyát. A második 
körben adj hozzá 3 db III. szintű kártyát. A harmadik körben adj 
hozzá 4 db III. szintű kártyát. 

A Szabotázs például mindenkit érint, kivéve azt a játékost, akinek 
a legnagyobb a legénysége. (Holtverseny esetén a hátrébb 
repülő nincs érintve). Háborús Zónában minden lövés helyét 
egyszerre kell kidobni minden érintett játékos számára. A 3 
Szabotázs dobást szintén egyszerre kell kidobni minden érintett 
számára, de ha valaki egyszer már áldozatul esett, akkor az 
utána következő dobásokat figyelmen kívül hagyja.

A játékosok sorban döntenek, a legelöl álló játékossal kezdve. 

A találat helyének meghatározásához azok a játékosok dobnak a 
kockákkal, akik lőnek, nem pedig a célpont játékos. Ha annak a 
játékosnak, akinek a lövést végre kellene hajtania nincs előrené-
ző ágyúja és nem fizet ki egy akkumulátor jelzőt, hogy működés-
be hozza az előrenéző dupla ágyúját, akkor nincs lövés. Amikor 
a Tisztességtelen Verseny kártya játékban van, akkor a játéko-
sok megvárják, hogy egy játékos eldöntse, hogy használja-e az 
Elhagyatott Űrállomást, vagy Űrhajót és csak azután döntenek 
arról, hogy akkumulátor jelzők felhasználásával erősebbé 
teszik-e magukat. 

A lövedékek csak a közvetlenül a találatot kapott alkatrész 
mögötti mezőn álló alkatrészt érik el. Ha ez a mező üres, akkor 
több alkatrészt nem ér találat. 

A 8 szomszédos mező alatt a 4 mellette levő és a 4 átlósan 
legközelebbi mező értendő. 
Ez a kártya olyan alkatrészekre vonatkozik, amiket ágyútűz, 
meteorok, vagy bármelyik kaland kártya pusztított el (beleértve a 
Csillagport, amikor a Kegyetlen Sors játékban van és a Nyílt Űrt, 
amikor az Anyagfáradás van játékban). Nem vonatkozik olyan 
alkatrészekre, melyek csak egyszerűen leestek, miután már 
nem voltak csatlakoztatva a hajóhoz.
Ne felejtsétek el, hogy a Robbanó Áruk kártya nem csak azokra 
az alkatrészekre vonatkozik, ahol veszélyes áruk vannak, hanem 
azokra, ahol “áru van”. 

A Fuvaros szleng szerint a Kozmikus Pszichózis hatása 
alatt álló legénységi tagok “ átdimenziónálódnak”.

A két kártya kombinációja látványos eredményt tud produ-
kálni az éjszakai égbolton. Amikor a felrobbanó űrhajókat 
figyeled, akkor válassz egy tiszta éjszakát, amikor nincs 
fenn a hold, és öltözz melegen. 

Fordítás: Moonie és Artax
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