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1.0 Bevezető
Az Űrbirodalmak a klasszikus, “4X”-re: felfedezésre (eXplore)-, 
terjeszkedésre (eXpand)-, kizsákmányolásra (eXploit)- és
kiirtásra (eXterminate) épülő játék. A játékosok egy-egy űrbéli 
birodalmat irányítva a többiek kiiktatásával igyekeznek megnyerni a 
játékot. A játék időskálája igen nagy, két Gazdasági fázis között
legalább egy földi év telik el. A szabályok bizonyos részeit 
ebből a szempontból érdemes nézni. A játékot 1-4 játékos
játszhatja. Azt tanácsoljuk, az első néhány játék alatt csak az 
alapszabályokat használjátok. A haladó szabályokkal kiegészítve 
csak azután játsszatok, ha a játék alapmechanizmusát már sikürült
jól elsajátítani.
ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK:
Gyarmatosítás=kolonizálás: egy kolónia bolygóra helyezése
a Mozgás-, (lásd 4.4) vagy a Harc fázisban (lásd 5.10.3) 
és ennek folytatása van a Gazdasági fázisban (lásd 7.0) is.
Építési Pont(ok) (ÉP): Az Anyabolygók és a Kolóniák Építési
Pontokat (ÉP) termelnek. Ezeket a Gazdasági fázisban
egységek vásárlására-, űrhajók fenntartására- és technológiai 
fejlesztésre használhatjuk fel. A játék ún. Termelési Lapot használ 
a megtermelt ÉP-k nyomonkövetésére és nyilvántartására. 

 

Ellenség: a más játékoshoz tartozó egységek.

Csapat(≈≈≈flotta): egy csapat jelzője, 1-6 ugyanolyan típusú űrhajót
jelenít meg (a táblán). A csapatjelzők tehát nem feltétlenül csak egy
egyedülálló hajót fejeznek ki. A játékban egy, a csapatjelzö alá he-

lyezett számjelzővel jelöljük, hogy a csapatban (1-6 között) pontosan
hány hajó van. Ez alól csak a Kolónia hajók, Bányász hajók és
a Kereskedőhajó  Vezetékek kivételek, amelyek mindig
csak egy egyedülálló hajót fejeznek ki.
Űrhajó: vagy egyszerűen csak "hajó". A 3 (előbb említett,)
csapatot nem alkotó (hajó)típus kivételével (lásd 2.5), a hajókat 
mindig a csapatjelzők jelenítik meg, akkor is, ha a “csapat” 
mindössze 1 hajóból áll.  Egy csapatnak kizárólag azonos típusú-
és technológiai szintű hajók lehetnek a tagjai.
Rendszer: hatalmas űrzóna, amelyet ebben a játékban egy-egy
a játéktáblára nyomtatott hexa jelképez.
Anyarendszer: Az Anyabolygót is tartalmazó hexák csoportja
(lásd 2.7), jelölőit a játék kezdetén helyezzük fel.
Egység: Csapat, Csapda, Bányász, Kolónia hajó, KH (MS) 
Vezetékek, Bázis, illetve Hajógyár. 

2.0 Tartozékok
A játékosok birodalmat választanak maguknak és megkap-
ják a birodalom színéhez tartozó csapat- és rendszerjelölőket.

2.1 RENDSZER JELZŐK
Az előkészület során, a hátlapok (színes, belső)
kereteinek  színe  alapján  válogasd szét  a
rendszer  jelzőket.  A  fehér  keretű jelzők  a 
"mélyűrt" jelképezik. A színes keretűek a játékosok
szomszédságát, azaz “Anyarendszerét". A piros 
játékos a piros keretű-, a kék játékos a kék keretű 
jelzőket kapja meg, és így tovább. A rendszer-
jelzőket véletlenszerűen kell elhelyezni, annak 
érdemi, elülső oldalát a játékosok ilyenkor nem 
nézhetik meg! A rendszer jelzőket kerettel jelölt 
oldalukkal felfelé kell fordítni és -óvatosan- 
meg kell keverni. Ezután a játékosok minden
hexára egyet-egyet téve, véletlenszerűen helyezik
fel jelzőiket a táblára, saját Anyarendszerükbe. A
fehér keretű jelölőket a játékosok rendszerei közé
tesszük fel. A fel nem használt, fehér keretű jelzőket
tegyük félre, ezekre a játékban nem lesz szükség. A
rendszerjelzőkkel kapcsolatos, pontos teendőket az 
egyes küldetéseknél a  a Forgatókönyv Füzet ismerteti!

2.2 BOLYGÓK
Egy bolygónak nincs különösebb szerepe a játékban, 
ameddig valaki nem kolonizálja azt. A kolonizáció a
Mozgás fázisban (lásd 4.4.1) vagy a Harc végén (lásd 
5.10.3) kezdődik és a Gazdasági fázisban folytatódik

 (lásd 7.0). A sivár (BARREN) bolygók (lásd 9.7)
kolonizálásához terraformáló technológia szükséges.
A Haladó szabályok szerinti játékban a mélyűrben
található sivár bolygókat együttműködésre nem 
hajlandó idegenek (aliens) lakják (lásd 14.1).
2.3 CSAPATOK
2.3.1 Általánosságban: A csapatjelzők űrhajót ábrázolnak és 
1-6 db, ugyanolyan típusú- és technológiai szintű űrhajót fejeznek 
ki. A csapatjelző alá tett számjelző határozza meg, hány űrhajó 
van az adott csapatban. Hajók csak akkor lehetnek azonos csapat-
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ban, ha típusuk és technológiai szintjük is megyegyezik! Az 
ezeknek megfelelő hajók bármikor, (amíg van elegendő jelölő)
csatlakozhatnak a csapathoz, illetve el is hagyhatják azt. A csapat-
jelölőknek két oldala van—a hátoldala arra használatos, hogy 
elrejtse a hajó típusát és harci tulajdonságait. A csapatjelölők és 
számjelzőik a többi játékos felé titkosan kezelendőek, csak harcban 
fedjük fel őket. A csapatjelzők elülső oldalukon a következő 
információkat tartalmazzák: Típus, Osztály, Támadási- és 
Védekezési Érték, Hajótest Mérete és Csapatazonosító Szám.

2.3.2 Típus: Az űrhajó típusát a bal felső sarkukban lévő nagy-
betűk mutatják. A következő hajótípusokat különböztetjük meg:

BB: Csatahajók
BC: Csatacirkálók
CA: Cirkálók
CV: Hordozók*
DD: Rombolók
DN: Halálhajók
*Az űrhajótípusokat a Haladó szabályok részletezik.

2.3.3 Osztály: Ez a betű(jel) határozza meg, mely hajók támad-
hatnak először a harcban (egy A előbb tüzelhet mint egy B).
2.3.4 Támadási Érték  (TÉ): Találat eléréséhez erre a (dobott)
számra van szükség (4 pl. azt jelenti, hogy négyet-, vagy kevesebbet 
kell dobnod találat eléréséhez).
2.3.5 Védekezési Érték (VÉ): Ez, a Támadási Érték után 
következő szám. Péládul egy Rombolónak "0" a VÉ-je. Ez a 
szám a támadó kockadobását módosítja, minél magasabb, annál 
nehezebb egy hajón találatot elérni a harcban.
2.3.6 Hajótest Méret: A hajótest méretét az "x" utáni szám 
jelöli. Azt jelzi, hogy hány találat szükséges egy, a csapatban 
lévő hajó elpusztításához. Például egy Rombolónak "1"-es Mérete 
van, azaz, ha kap egy találatot meg is semmisül. Egy Cirkálónak 
"2"-es Mérete van, azaz egy Cirkáló 2 találattól semmisül meg.
A hajótest mérete határozza meg ezenkívül: a hajó fenntartási 
költségeit, a hajó által felhasználható technológiák számát és a

hajó Hajógyárban történő megépítéséhez szükséges építési 
kapacitás/képesség számát. A csapatjelölőjére nyomtatott Hajó(test)
Méret a csapatban lévő összes hajóra vonatkozik!

2.3.7 Csapatazonosító Szám: Egy csapatot ezen szám alapján 
lehet beazonosítani a Hajó Technológiai Táblázatban. 

2.4 SZÁMJELZŐK
A játékban lévő minden csapathoz tartoznia kell 
egy alátett számjelzőnek, ami a csapatban lévő űrhajók 
számát mutatja.

PÉLDA: Ha 2 ugyanolyan típusú és Technológiai szintű 
Cirkálód van egy csapatban, egy 2-es számjelzőt rakj a CA
csapatjelölő alá. Ha csak 1 űrhajó tartozik a csapatba, akkor 
is tegyél alá egy 1-es számjelzőt. Ellenfelednek (a játékban) csak 
becslései lehetnek róla, hány űrhajóból áll egy-egy csapatod.

2.5 CSAPATOT NEM ALKOTÓ EGYSÉGEK
A Kolónia Hajók, KH Vezetékek* és Bányászok csapatot nem 
alkotó egységek. Mindig az adott hajót fejezik ki —soha ne tegyél
alájuk számjelzőt és mindig képpel felfelé legyenek a táblán!

* A KH (MS) Vezetékeket (Kereskedő hajókat) csak a Haladó 
szabályoknál használjuk.

2.6 SÉRÜLÉSJELZŐK
A Harc fázisban Sérülésjelzőkkel tesszük láthatóvá, 
hogy mennyi találat ért egy-egy csapatot. A Harc
fázis befejezésekor (lásd 5.6) távolítsd el az összes 
Sérülésjelzőt! 

2.7 ANYABOLYGÓ
Az Anyabolygó a játékos kezdő bolygóját és az 
ehhez a (nap)rendszerhez tartozó holdakon-, bolygókon 
lévő egyéb létesítményeket jelenti. Minden  játékos  egy 
Anyabolygóval és 20 ÉP-vel kezdi a játékot. Hacsak

külön jelezve nincs, az Anyabolygókra is a Kolóniákra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

2.8 KOLÓNIA SZÁMJELZŐK
A "Colony" feliratú számjelzőkkel egy-egy bolygó 
növekedése követhető nyomon, ezeket a kolonizált 
bolygókra tesszük. Néhányon "Home" felirat található, 
ezeket annak a jelzésére- és akkor kell használni, ha

egy játékos Anyabolygója találatot kap.

2.9 DOBÓKOCKA
A játékhoz 10 oldalú dobókockák tartoznak; ezeket használjuk a
játékban. A kockákkal dobott "0" érték mindig 10-et jelent!

Típus
Osztály

Támadás Érték
Védekezés Érték

Csapatazonosító Szám

Hajótest Méret

F: Vadászok*
R: Lopakodók*
SC: Felderítők
SW: Aknaszedők*
SY: Hajógyárak

 Felderítő  Romboló  Cirkáló    Csatahajó Csatacirkáló

Halálhajó Hordozó  Vadász-
      század

Aknaszedő Lopakodó Hajógyár

Bázis
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3.0 A játék menete
A játék kezdetén a játékosok kockadobással határozzák meg a 
kezdőjátékost, a többiek az óramutató járása szerinti sorrendben
követik őt a játéktábla körül. Az első kör után a játékossorrendet 
a Gazdasági fázis licitálása határozza meg (7.4). A játék menete 
a következő:
A. A Játékosok sorrendjének meghatározása (7.4)
B. Első forduló:

1. Játékos:
a. Mozgás (lásd 4.0)
b. Harc (lásd 5.0)
c. Felfedezés (lásd 6.0)

2-4. Játékos: Ugyanaz, mint az 1. játékosnál.

C. Második forduló: (ugyanaz, mint az első forduló)

D. Harmadik forduló: (ugyanaz, mint az első forduló)

E. Gazdasági fázis (lásd 7.0)— A Gazdasági fázist a játékosok
egyszerre hajtják végre, az nem a játékosok sorrendjében zajlik.

A  játék  menetét  a  tábla  forduló  sávján  Fordulójelző
segítségével követjük nyomon. A Gazdasági fázist követően, amíg 
valaki nem győz, a Fordulójelzőt mindig állítsátok vissza 1-re! 

4.0 Mozgás
4.1 A MOZGÁS FOLYAMATA
Az egységek egy rendszerből a szomszédos rendszerek 
valamelyikébe (hexáról-hexára) mozoghatnak. Az egységek által 
megtehető távolságot az Űrhajók, hexákban mért, Mozgás 
Technológiai Szintje határozza meg. A Mozgás önkéntes, 
a Mozgás fázisban a játékos minden csapatát mozgathatja,
de egyet sem köteles mozgatni. A csapatok önállóan- és 
együtt is mozoghatnak. A játék kezdetén minden játékosnak
1-es szintű a Mozgás Technológiai szintje. Ez azt jelenti,
hogy a Mozgás fázisában minden egysége csak egy hexát képes
mozogni. Ha (a Gazdasági fázisban, lásd 7.5) fejleszted Mozgás
Technológiád ésfelszereled vele hajóidat (9.10.4), akkor az alábbi 
módon növeled meg az általuk megtehető hexák számát:
• 2. Szint: a hajók 1 hexát mozoghatnak az első két fordulóban,  

2 hexát a harmadik fordulóban.
• 3. Szint: a hajók 1 hexát mozoghatnak az első fordulóban, 2

hexát a második- és a harmadik fordulóban.
• 4. Szint: a hajók minden fordulóban 2 hexát mozoghatnak.

• 5. Szint: a hajók az első két fordulóban 2 hexát mozoghatnak,
a harmadik fordulóban viszont 3 hexát.

• 6. Szint: a hajók az első fordulóban 2 hexát-, a második és a 
harmadik fordulóban 3 hexát mozoghatnak.

A Bányász hajók, Kolónia hajók, KH Vezetékek és az Aknák:
Mozgás Technológiai szintjüktől függetlenül csak 1 hexát képesek 
mozogni. 
Bázisok és Hajógyárak: A bázisok és a hajógyárak nem
mozoghatnak.
Csapdák (DDDecoy): A csapdák az aktuális Mozgás Technológiai
szintnek megfelelően mozoghatnak.

4.2 A MOZGÁS KORLÁTOZÁSA
Egység nem léphet be képpel lefelé fordított (felfedezetlen)
rendszer hexára, Ködre (Nebula), vagy Aszteroidára, kivéve,
ha velük szomszédos területről kezdi a fordulót. Az ilyen 
hexára történő belépés következtében, az egység mozgása -Mozgás 
Technológiai szintjétől függetlenül- azonnal véget ér.
PÉLDA: Egy 2 hexa mozgásra képes csapat egy Aszteroida jelzőt 
tartalmazó hexa mellett kezdi meg mozgás fázisát. A csapat rálép
az aszteroidára, emiatt azonnal be is fejezi mozgását. 
Támadási Érték nélküli egységek (Kolónia hajók, Csapdák
és Bányászok) nem léphetnek rá képpel lefelé fordított,
felfedezetlen rendszert-, ellenséges egységet-, vagy ellenséges
kolóniát tartalmazó hexára, kivéve ha egy harcképes hajó is 
belép (velük) a rendszerbe, (aki nem szükséges, hogy ugyanarról a 
hexáról induljon, mint a csapatot nem alkotó egység vagy egységek). 

4.3 ELLENSÉG ÁLTAL ELFOGLALT HEXÁK
Az egyégeknek azonnal be kell fejezniük mozgásukat, amikor 
olyan hexára lépnek, amelyen harcképes, ellenséges egység 
található és a Harc fázisban meg (is) kell támadniuk. Ha egy
egység olyan hexára lép, amelyen csak harcképességgel nem 
rendelkező, ellenséges egységek tartózkodnak (Csapda, Kolónia
Hajó, stb.), a védtelen egységek azonnal megsemmisülnek és nem 
gátolják a további mozgásban (vagy fedezik fel a hajókat,
illetve azok technológiáit). A mozgó (támadó) egység folytathatja 
útját. Az egységek figyelmen kívül hagyhatják a  bolygók  ellenséges 
kolóniáit és áthaladhatnak, vagy megállhatnak a hexán. Ha egy 
egység egy ellenséges kolóniát tartalmazó hexán fejezi be 
mozgását, a Harc fázisban megtámadhatja azt.

4.4 BOLYGÓK ÉS KOLONIZÁLÁS
Kolónia nélküli bolygónak nincs hatása a mozgásra. Egy nem-
kolonizált bolygó Kolónia Hajóval kolonizálható (8.4). Egy
kolonizált bolygó nem kolonizálható újra, ameddíg a már rajta  
létező kolónia meg nem semmisül (5.10.3).

4.4.1 Kolonizáció
Tedd a Kolónia Hajót (képpel felfelé)  a bolygóra! Ezt 
ugyanabban a fordulóban is megteheted, amikor a 
Kolónia Hajódat a bolygó hexájára mozgattad, vagy

rögtön azután, hogy a hexát sikeresen támadtad meg. Miután a Ko
lónia hajót a kolonizálni kívánt bolygóra tetted, a Kolónia Hajó a 
játékban többet nem mozoghat. A kolonizálás beindításához 
szükséges alapanyagokért ugyanis azonnal szétszedésre- és 
felhasználásra került. Innentől ez a hely Kolóniának minősül.
A kolonizáció időbe telik, a kolónia a további, Gazdasági fázisok
során fog fejlődni (lásd 7.7).
                    4.4.2 Sivár bolygók kolonizálása

Néhány bolygón a “Barren”, azaz Sivár szó szerepel.
Ezek Terraformáló Technológia nélkül (lásd 9.7) nem 
kolonizálhatóak. Miután egy sivár bolygót kolonizál-

tak, az a továbbiakban ugyanúgy működik-, szolgáltat forrásokat-
és fejlődik, mint bármelyik másik bolygó. Ha egy  Sivár  bolygó 
kolóniáját elpusztítják, a bolygó ismét Sivár bolygóvá válik.
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5.0 Harc
5.1 A HARC FOLYAMATA
5.1.1 Általánosságban: Minden Harc fázisban ütközetre kerül sor,
amikor egy hexán különböző játékosokhoz tartozó egységek 
találhatóak. A harc kötelező. Az a játékos minősül támadónak,
akinek az egységei a hexára mozogtak, aki a harcot 
kezdeményezte; a megtámadott játékos a védekező. Ha így
egyszerre több harc is kialakult, a támadó dönti el, hogy azok
milyen sorrendben játszódjanak le. A támadó- és a védekező 
játékos egységei is tüzelhetnek, gyakran többször is, és a harc 
addig folyatatódik, ameddig csak egyetlen játékosnak maradnak
egységei a hexán.
5.1.2 A Hajókat vegyük le a térképről: A rendszerben harcoló 
egységeket tegyünk egy ideiglenes területre, a játéktér mellé!
A Harcjelölőt tegyük arra a hexára, amelyért a küzdelem folyik!
A támadó- és a védekező is felfedi- és "arcvonalba" állítja 
egységeit. Ha Csapda is van, azt a harc megkezdése előtt meg kell 
semmisíteni. Az azonos osztálybesorolású hajókat egy arcvonalba 
rendezzük (az 'A'-k tüzelnek először, utána a 'B'-k és így tovább). 
5.1.3 Harci Álcázás meghatározása: Az érintett játékosok
megszámolják a csatában résztvevő harcképes hajóikat. A több
harcképes hajóval rendelkező játékos lehetőséget kap Harci Álcázásra
(lásd 5.7).
5.1.4 Flotta Méret Bónusz meghatározása: Ha az egyik
játékosnak kétszer annyi, harcképes, álcázatlan egysége van, 
mint ellenfelének, tüzelő egységei +1 bónuszt kapnak 
Támadási Értékükhöz. A Flotta Méret Bónuszt minden tüzelési
kör előtt meg kell határozni. A csata előrehaladtával, hajók 
megsemmisülével vagy visszavonultával ez a különbség
változhat, így a harc kezdetén ezt a bónuszt birtokló játékos a
későbbi körökben elveszítheti- és vissza is nyerheti azt. A kisebb 
oldal tüzelésénél semmilyen “büntetést” nem kap.
5.1.5 A Harc kimenetelének eldöntése: A játékosok az “A”
osztályú hajóikkal kezdve, majd a “B”, “C”, stb. hajóikkal
az ellenségre tüzelnek, míg minden hajójuk nem tüzelt. Egy 
harci körben egy hajó csak egyszer tüzelhet, de egynél többször is
lehet célpont.
5.1.6 A harc köreinek ismétlése, ameddig szükséges: Ha a harc 
első köre után a támadó- és a védekező félnek is maradtak hajói
a hexán, a Harci Álcázás meghatározásával (5.1.3) kezdődően, a 
harc második körére kerül sor. Egy harc akárhány körből állhat.
Az első kör befejeztével az olyan egységek, amelyek az ezután 
következő körben ismét tüzelhetnének, ehelyett visszavonulhatnak
(lásd 5.9).

5.2 TÜZELÉSI SORREND
A tüzelés soha nem egyszerre történik. Az A osztályú hajók
tüzelnek először, őket a B osztályúak követik, őket a C, stb. hajók 
követik. Ha mindkét játékosnak vannak ugyanabba az osztályba
tartozó csapatai, a magasabb, Taktikai Technológiai szintű csapat
tüzelhet először. Ha a hajók osztálya- és taktikai tehnológia
szintje is azonos, először a védekező játékos csapatai támadnak.
Ha a harc Aszteroidán, vagy Ködön (Nebula) zajlik, függetlenül 
attól, milyen osztály van a jelölőjükre nyomtatva, minden csapat
E osztályúnak számít (lásd Különleges Körülmények 5.8).

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy egy játékos összes egysége 
hamarabb fog tüzelni ellenfele egységeinél. Az is lehetséges, hogy
egy hajó megsemmisül, mielőtt akár csak egyszer is tüzelt volna.
Ezért különösen fontos a játékban magasabb, Taktikai Technológiai 
szinttel rendelkezni az ellenfeleknél.
5.3 KI TÜZELHET?
Csak Támadási Értékkel rendelkező egységek tüzelhetnek. Egy
harcoló egység a rendszerben lévő, bármelyik, ellenséges egységre
tüzelhet, az álcázott (lásd 5.7) egységeket kivéve. Ha a hajók egy 
csapat részei, akkor is külön- és akár különböző célpontokra lőnek.
A Haladó szabályok szerinti játékban a Vadász Századok is - 
Hordozóiktól elkülönülten (lásd 11.1) - tüzelnek (lásd 11.2).

5.4 NEM HARCOLÓ EGYSÉGEK
A nem harcképes egységek (Kolónia hajók, Bányász hajók,
KH Vezetékek) nem vonulhatnak vissza és automatikusan
megsemmisülnek, ha kíséret nélkül csapnak le rájuk, vagy, ha az 
összes, harcképes, baráti, kísérő egység megsemmisült, vagy 
visszavonult. A (bolygókon lévő) kolóniák sem tudnak harcolni,
de ők nem automatikusan semmisülnek meg (lásd 5.10). 
5.5 TÜZELÉS
Válaszd ki tüzelő egységedet és célpontját! A tüzelő egység
Támadási Értékéhez add hozzá Támadás Technológiai szintjét
(9.2). Ez az érték lesz a teljes, Támadási Erő.
Például, ha egy Csatacirkáló Támadási Értéke 5 és Támadási  
Technológiai szintje 1, a teljes Támadási Ereje = 6 lesz.
A Támadási Erőt növeld meg +1-gyel, ha Flotta Méret Bónu-
nuszod is (5.1.4) van.
Add össze a célpont Védekezési Értékét a Védekezési 
Technológiája szintjével és ezt vond ki a teljes Támadási 
Erődből, így kapod meg az "Ütésszámot”. A támadó játékos egy
kockával dob a csoport minden egyes hajója után és, ha a dobás 
értéke egyenlő, vagy kisebb az "Ütésszámnál", találatot ér el. Ha 
a dobott szám 1, az az "Ütésszámtól" függetlenül, automatikusan
találatot eredményez. Minden egyes hajóért külön dobjunk egy
kockával, várjuk meg a dobás eredményét, és csak utána jelöljünk 
ki új célpontot a következő hajónknak!
PÉLDA: Ha a célpont Védekezési Értéke 1, Védelmi Technoló-
giájának szintje 1, akkor (összesen) 2-t kell levonni a támadó 
Támadási Erejéből. Ha az előző példából vett Csatacirkáló a 
támadó, találat eléréséhez 4-et vagy kevesebbet kell dobnia.
Fontos: Egy űrhajó Támadási- ill. Védelmi Technológiájának
módosító értéke sohasem haladhatja meg a Hajó(test) Méretét
(lásd 9.2).
5.6 TALÁLATOK JELZÉSE

A sérülésjelzőket a harc során a Csapatjelzőre- vagy
mellé tesszük, hogy kifejezze a sérüléseket. Amikor
egy hajó Hajó(test) Méretével egyenlő számú sérülést 
kap, megsemmisül. Ilyenkor az elvesztett hajó számá-

val csökkentett értékűre állítsuk át a csapat számjelzőjét, ha a
csapatnak ez volt az utolsó hajója, megsemmisült, a csapat jelölőjét
távolítsuk el a játékból! 
PÉLDA: Egy Cirkáló csapat 2 hajóból áll, így a harc előtt a 
csapatjelző alatt egy 2-es számjelző van. A harc során az egyik
cirkálót találat éri, ezért egy “1”-es Sérülésjelzőt teszünk a csapat
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jelölőjére. Később ugyanaz a cirkáló egy második találatot is
kap. Az első sérülés jelzőjét eltávolítjuk, a csapatjelölő alatti
számjelzőt pedig “1”-re módosítjuk, mivel már csak egy cirkáló 
alkotja a csapatot. Ha később az utolsó Cirkáló is megsemmisül,
a csapatjelzőt- és a hozzá tartozó számjelzőt is eltávolítjuk
a játékból.
A találatok kiosztásánál figyeljünk arra, hogy a találatokat nem szabad
a csapat hajói között szétosztani, az összes találatot egy hajóra 
kell kiosztani, és, csak miután az megsemmisült, lehet ugyanennek 
a csapatnak egy másik hajójára további találatokat kiosztani.
Ha egy célpont nem kap elég találatot megsemmisüléséhez, a 
találatok nem befolyásolják működését. Amikor lehetősége nyílik
rá, a megsérült hajó (önálló, új csapatként) kiválhat csapatából és 
visszavonulhat (5.9) vagy álcázódhat (5.7). A harcot követően, a 
(csak) találatokat kapott hajókról lekerülnek a találatok. Úgy vesszük, 
hogy a harcot követően a hajókat automatikusan megjavítják (egy-
egy forduló elég hosszú időt fejez ki ahhoz, hogy a hajót ért 
sérüléseket a legénység ki tudja javítani).
PÉLDA: Egy Csatahajó (BB) Csapatban egy Csatahajó 2 
találatot kap  a harcban. Miután az utolsó, ellenséges hajó is
visszavonult és a harc véget ért, a sérülés jelzők lekerülnek
a Csapatról.

5.7 HARCI ÁLCÁZÁS
Minden tüzelési kör elején, az a játékos, akinek ellenfelénél több
harcképes hajója van, álcázhat közülük néhányat. Maximum 
annyi hajót álcázhat, amennyivel több hajója van ellenfelénél. Az 
álcázás mindig önkéntes!
PÉLDA: Ha a támadónak 10-, a védekezőnek 5 harcképes űrhajója
van, a támadó fél legfeljebb 5 hajó álcázására jogosult.
A tüzelés sikerességét eldöntő dobások előtt az álcázott hajókat, 
ha vannak ilyenek, el kell különíteni. Az álcázott hajók nem
tüzelhetnek, és rájuk sem lőhetnek. Visszavonulhatnak, de csak 
akkor, amikor erre saját fordulójukban lehetőségük van (lásd 5.9).
Adott játékos a harc minden körének kezdetén megváltoztathatja
álcázott hajói összetételét —így egy első körben tüzelő egység 
későbbi körben lehet álcázott és fordítva. A csata végéig a nem 
harcképes egységek automatikus álcázottnak minősülnek (lásd 
5.9.1).

5.8 KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK
5.8.1 Aszteroidák: Ha a harc egy Aszteroidával
jelölt hexán megy végbe, a Támadási Technológiai 
szintjét minden játékosnak 0-nak tekintjük. Továbbá 
minden hajó osztálytípusa E-nek számít, függetlenül 
attól, ami a csapat jelölőjére nyomtatva van. A hajók

tüzelési sorrendjét kizárólag Taktikai Technológiai szintjük
határozza meg. Az Aszteroidák ezt az extra védelmet 
biztosítják; megnehezítik a nagyobb és fejlettebb távolsági 
fegyverek használatát. A  hajók Támadási Értékét azonban nem 
befolyásolják!

5.8.2 Köd (Nebula): Ha a harc egy “Nebulával” jelölt
rendszerben megy végbe, minden játékos Védelmi
Technológiai szintje 0-nak számít. Továbbá minden
hajó Osztálytípusa “E”-nek számít, függetlenül

attól, hogy mi van a csapat jelzőjére nyomtatva. Ez a közelharc 
jellegzetességeit igyekszik visszaadni. A hajók tüzelési sorrendjét 
kizárólag az érintett játékosok Taktikai Technológiai szintje 
határozza meg. A ködnek a hajók Védekezési Értékére nincs 
hatása!

5.9 VISSZAVONULÁS
5.9.1 Általánosságban: A visszavonulás önkéntes akció. Egy 
hajó az első tüzelési kör után bármikor úgy dönthet, hogy 
visszavonul, ahelyett, hogy újra támadna. Csak akkor vonulhat
vissza, amikor a tüzelés fázisban ő kerülne sorra. A visszavonulás 
miatt a játékosnak egy új csapatjelzőt kell a táblára tennie (a 
visszavonult hajó új csapatot képez). Bázisok és Hajógyárak nem 
vonulhatnak vissza, a hexán kell maradniuk.
NEM HARCOLÓ EGYSÉGEK: Kolónia Hajók, Bányász hajók
és KH Vezetékek nem vonulhatnak vissza—ehhez ők túl lassúak. 
Ha a harcképes egységek hátrahagyják őket, automatikusan 
megsemmisülnek.

5.9.2 A visszavonulás helyszíne: A visszavonuló hajónak egy
szomszédos hexára kell mozognia. A hexán nem tartózkodhat 
ellenséges egység (a kolóniákat- és a nem harcképes egységeket 
is beleértve). Visszavonuló hajó nem mozoghat fel nem fedezett
rendszerbe. Olyan hexára kell visszavonulnia, amely (a harc 
hexáján lévő kolóniát nem számítva) ugyanolyan vagy kisebb
távolságra van (a visszavonuló játékos) egy kolóniájától, mint 
attól a hexától, amelyről a visszavonulás történik. Ha ilyen 
lehetősége nincs, a hajó nem vonulhat vissza.

5.10 A KOLÓNIÁK VISELKEDÉSE HARCBAN
5.10.1 Kolóniák támadása: Egy hajó egy ellenséges 
kolóniát tartalmazó rendszerben csak akkor
támadhatja meg a kolóniát, ha a hexán már minden más 
harc befejeződött. Ha minden ellenséges egység elpusz-

tult, vagy visszavonult már, a kolónia támadható. Minden hajó 
egyszer tüzelhet rá, amit a kolónia nem viszonoz. Egy hajó csak
saját, Harc fázisa alatt lőhet egy kolóniára (a kolónia játékosának 
harci fázisa alatt nem tehet ilyet). Ezt minden további fordulóban is 
megteheti, amíg ezen a hexán van. A kolóniák Védekezési Értéke 
0, Védelmi Technológiájuk nincs. A támadó hajók Támadási 
Értéke és Támadási Technológiai szintje számít csak a találat
sikerességének (az Ütésszámnak a) meghatározásakor. Kolónia
elleni harcban nem számít a Flotta Méret Bónusz (lásd 5.1.4).
5.10.2 A találat hatása: Egy találat egy szinttel csökkenti a 
kolóniát. Egy 5 ÉP-s kolónia 3 ÉP-re, egy 3 ÉP-s kolónia 1 ÉP-re 
csökken; egy 1 ÉP-s kolónia pedig megsemmisül, ha találatot  kap;
(a kolónia jelzőjét el kell távolítani, a bolygó egy másik Kolónia 
Hajóval ismét kolonizálható). Egy éppen kolonizálás alatt álló 
bolygó - amikor a Kolónia hajó már a bolygóra lett téve, de még 
nem fordolt át Kolónia oldalára - 1 találattal semmisíthető meg.
Az Anyabolygó ÉP értéke találat esetén ötösével csökken. Azaz 
az első találat 15 ÉP-re, a második 10 ÉP-ra, a harmadik pedig 5
ÉP-re csökkenti. Az 5 ÉP-vel rendelkező Anyabolyó egy találat
esetén megsemmisül.

5.10.3 Sérült kolóniák: A sérült kolóniák normál módon működnek. 
A jelölőjükön feltüntetett ÉP-t szolgáltatják és a Gazdasági fázisban
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6.5 SZUPERNÓVA
Az űr ezen területét egy szupernóva uralja. A
szupernóvát felfedező egység(ek)nek azonnal vissza
kell vonulni(uk) a hexáról. A szupernóva a játék 
végéig a hexáján marad. Egy egység sem léphet be, illetve
vonulhat vissza erre a hexára.

6.6 ELVESZVE AZ ŰRBEN (LOST IN SPACE)
Amikor egy egység ezt a jelzőt fedi fel, az egységet
irányító játékos jobb oldalán ülő játékosnak azonnal el
kell mozgatnia ezt az egységet 1 hexával, bármilyen
irányba. Ha egynél több egység van a hexán, mindet

ugyanarra a hexára kell elmozgatnia. Ha egy felfedezetlen hexára 
mozgatja az egysége(ke)t, azt azonnal feldedezik. Ha ellenséges 
egység(ek)et tartalmazó hexára mozgatja az egysége(ke)t, azonnal 
harc alakul ki. Miután a játékos elmozgatta az egysége(ke)t, a
"Lost in Space" jelölő lekerül a tábláról és a hexa üresen marad.

6.7 ÁSVÁNYOK (MINERAL)
Ezek a jelzők az ipar számára értékes erőforrásokat fejeznek ki.
6.7.1 Tulajdonságaik: Ennek a jelzőnek a moz-
gásra és a harcra nincs hatása; hexáján marad, amíg
egy bányász hajó el nem vontatja. Az ásványok saját 
elhatározásból nem semmisíthetők meg. Ha sikerül
egy kolóniára- vagy az Anyabolygóra elvontatni, az
ásványjelzőt a Gazdasági fázisban eltávolítjuk a játékból
és az a rányomtatott értékkel egyenlő, egyszeri ÉP 
bónusz ad a játékosnak (ha az érintett kolónia-, vagy
Anyabolygó nincs blokád alatt —lásd 7.1).
6.7.2 A vontatás folyamata: Csak bányász hajó vontathat el ásványt. 
Egy bányász egyszerre csak egy ásványt vontathat el. A vontatás
jelzésére helyezd az ásványt a vontató hajóra. Az ásvány a hajóval
együtt mozog. Ennek nincs külön költsége és bármennyiszer 
megtehető. Amikor az ásványt szállító hajó elér egy kolóniát
(akár újat is) tartalmazó hexához vagy az Anyabolygóhoz, 
lerakja az ásványt a bolygón és az a következő Gazdasági fázisig 
ottmarad. Ugyanarra a bolygóra bármennyi ásvány lerakható. A 
vontatás megkezdését követően az ásvány(jelző) eredeti hexája 
üresen marad. Egy bányász Hajó nem dobhatja ki rakományát 
az űrben azért, hogy helyette egy jobb ásványt vehessen fel. 

6.7.3 Megsemmisülés: Ha egy bányász ásvány- (vagy űrhajóroncs) 
vontatása közben megsemmisül, az ásvány (vagy űrhajóroncs) 
is megsemmisül. Ugyanígy, ha egy ásvánnyal (vagy űrhajó
ronccsal) rendelkező kolónia a Gazdasági fázis előtt semmisül meg,
akkor az ott lévő ásvány (vagy űrhajóroncs) is megsemmisül.

6.8 ŰRHAJÓRONCS (SPACE WRECK)
Fejlett civilizáció elhagyott űrhajójának megtalálása 
Az ásványokhoz hasonlóan (6.7.2) az űrhajóroncsokat is egy
kolóniára, vagy az Anyabolygóra vontathatjuk el egy bányász hajóval.

Ez esetben azonban a játékos, ÉP pontok helyett,
ingyenes technológiai fejlesztést kap a Gazdasági
fázisában (7.2). Ahhoz, hogy megtudhassuk, melyik
technológiánk fog fejlődni, egy kockával dobunk kell 

fejlődhetnek. Ha a kolónia megsemmisül, a bolygó újból 
kolonizálható. Ha a támadó játékosnak van Kolónia hajója a 
hexán, azonnal meg is kezdheti a kolonizálást (lásd 4.4.1).

5.11 A HARC UTÁN
A csatában felfedett hajókat képpel felfelé tesszük vissza a térképre és
a többi játékos bármikor megvizsgálhatja számjelzőiket. Amikor 
ezután (a felfedett hajók) az egyik kolóniájukkal azonos hexán 
kezdenek új kört, mielőtt mozognának ismét képpel lefelé
fordíthatóak (és számjelzőjük is újra elrejthető) és így is maradnak 
mindaddig, amíg ismét harcba nem bocsátkoznak.

6.0 Felfedezés
A játékosok számára a játék kezdetén Anyabolygójuk kivételével 
minden rendszer felderítetlen. Az űr ismeretlen területeit a 
játéktáblán a képpel lefelé elhelyezett rendszerjelölők fejezik ki.

6.1 A FELFEDEZÉS FOLYAMATA
Ha egy egység a Felfedezés fázisban belép egy 
felfedezetlen (képpel lefelé fordított rendszerjelölővel 
ellátott) hexára, fel kell azt fedeznie. Át kell fordítania a
rendszer jelzőjét, hogy mindenki láthassa, és azonnal

alkalmaznia kell annak hatásait. A Felfedezés Technológiával
felszerelt Cirkálók ilyenkor másképpen járhatnak el (9.8), ők
mozgás közben is felfedezhetnek.

6.2 BOLYGÓ-, KÖD- ASZTEROIDA jelzők
A játék alatt a hexán maradnak és az alábbi módon hatnak ki rá
• BOLYGÓK: Kolonizálhatóak (4.4).
• KÖD (NEBULA) ÉS ASZTEROIDÁK: A mozgást (4.2) és a 

harcot (5.8) befolyásolják.

6.3 FEKETE LYUKAK (BLACK HOLE)
Egy Fekete Lyuk hexájába lépő egységnek azonnal 
meg kell szakítania mozgását, hogy túlélési próbát 
tegyen. A próbát a csapatban lévő összes hajónak 
egyénileg kell elvégeznie. Ha a dobás értéke 1-6, a

hajó túléli, ha 7-10 közötti, a hajó elpusztul. A dobások száma 
nyilvánvalóan felfedi, hogy hány hajó van éppen az adott csapatban.
A sikerrel járt egységek beléphetnek a Fekete Lyukba. Azoknak
az egységeknek azonban, amelyek már innen kezdték mozgásukat,
nem kell újra próbát dobniuk, kivéve, ha innen ismét Fekete Lyukba 
lépnek. Amikor egy egység túlélte a Fekete Lyukba való
belépést, nem kell, hogy itt is fejezze be a mozgását (ha Mozgás
Technológiai szintje ezt lehetővé teszi), továbbmozoghat. A Fekete
Lyuk a játék végéig játékban marad.
6.4 VESZÉLY! (DANGER!)

Az űr veszélyes, különösen annak még felfede-
zetlen területei. Amikor egy hexán ezt a jelölőt fedjük
fel, a csapat összes egysége megsemmisül. A jelző
ezután kikerül a játékból és a hexája üresen marad.
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és ki kell keresnünk az eredményt a Szabályfüzet utolsó oldalán
található Űrhajóroncs Technológiai Táblából.
Ha a játékos olyan technológiát dobott, amelyben már elérte a 
maximális szintet, a fejlesztés meghiúsul. A dobás eredményétől
függetlenül, a Gazdasági fázis végén az űrhajóroncsot el kell 
távolítani a játékból. Űrhajóroncsok saját elhatározásból nem 
semmisíthetőek meg.

6.9 CSATLAKOZÁSI PONTOK ÉS VILÁGVÉGE 
GÉPEZETEK
Ezek a (16.0-os illetve 17.0-es) Választható szabályoknál
kerülnek ismertetésre. Amikor egy ilyen jelző fordul fel, azt el kell
távolítani a játékból. Ezek használatát nem javasoljuk, amíg nem
ismered elég jól az alap- és haladó szabályok szerinti játékot.

7.0 Gazdasági Fázis
Három fordulót követően Gazdasági fázisra kerül sor. A 
Gazdasági fázis lényegében egy feladatsor, amelyet a játékosok
titkosan és egyszerre végeznek el:
• Kolóniai jövedelem begyűjtése (7.1)
• Ásványjövedelem begyűjtése (7.2)
• KH Vezetékek jövedelmének begyűjtése (10.1.2) Haladó Szabály
• Fenntartások levonása (7.3)
• Licit a játékossorrendért (7.4)
• Egység- és technológia vásárlás (7.5)
• A vásárolt egységek (f)elhelyezése (7.6)
• A kolóniák növekedésének kifejezésére a jelzők átállítása (7.7)
Egy az előbbieket tételesen felsoroló, ún. Termelési lap szolgál 
a játékban előállított- és elköltött ÉP pontok vezetésére.

7.1 KOLÓNIAI JÖVEDELEM BEGYŰJTÉSE
Minden kolónia jelzőn egy rányomtatott, ÉP érték látható. A
Gazdasági fázis elején összeadjuk kolóniáink ÉP értékeit és az
így kapott összeget beírjuk a megfelelő helyre a Termelés lapon.
PÉLDA: Egy játékos Anyabolygóján kívül 2 világot kolonizált.
20 ÉP-t kap Anyabolygója és 5-5 ÉP-t kolóniái után, így a játékos
összesen 30 ÉP-t kap, ezt jegyzi fel tehát a Termelési lapjára. 
Egy Kolónia hajó nem termel ÉP-t, 0-nak számít, amíg Kolónia
oldalára át nem fordul (lásd 7.7). 

Blokád: Az olyan kolónia, amelynek hexáján ellenséges egység  
van (illetve, amelynek hexáján az ellenséges Lopakodók -lásd 
később- ellenében nincsenek baráti egységek), nem termel ÉP-t, 
de normál módon fejlődik (lásd 7.7). Csak támadási értékkel 
rendelkező egységek vonhatnak blokád alá ellenséges kolóniát.

7.2 ÁSVÁNYJÖVEDELEM BEGYŰJTÉSE
Add össze az előző Gazdasági fázis óta bányász hajóid által a -
blokád alatt nem lévő - bolygóidra vontatott ásvány jelzők értékét.
Ezt az összeget is fel kell vezetni a Termelési lapra, majd a jelző(ke)t
el kell távolítani a játékból. Ez egy egyszeri bevételi forrás.

Ha egy játékos űrhajóroncsot zsákmányolt (6.8), a technológiai 
fejlődésért (most) kell dobnia.

7.3 FENNTARTÁS
7.3.1 Fenntartási költség: Minden hajónak annyi a fenntartási
költsége, amekkora a Hajó(test) Mérete. Add össze minden hajód
Hajótest Méretét és annak összegét jegyezd fel a Termelési
lapodra. A Bázisoknak, Kolóniáknak, Kolóniai Hajóknak,
Bányász Hajóknak és Hajógyáraknak nincs fenntartási költsége.
Fenntartási költségeidet vond ki bevételeidből. Ha egy játékos
fenntartási költségei meghaladják bevételeit, a játékos nettó bevétele
“0” lesz.
PÉLDA: Egy játékosnak egy 3 hajóból álló Cirkáló csapata van.
Minden Cirkáló fenntartása 2-2 ÉP-jébe kerül (mivel azok
Hajótest Mérete 2), így a teljes csapat fenntartása 6 ÉP-
be kerül. Ezt kivonja bevételéből és feljegyzi a Termelési lapjára.
7.3.2 Hajók “elsüllyesztése”: Bármikor dönthet úgy egy játékos, 
hogy meglévő egy vagy több hajóját eltávolítja a játéktábláról, így a 
játékból is (ezek a későbbiek folyamán újra megépíthetőek), ekkor
nem kell megfizetnie ezek fenntartási költségeit. A játékos így 
csinálhat helyet újabb- és technológiailag fejlettebb űrhajóinak is. 

7.4 LICIT A JÁTÉKOSSORRENDÉRT
Ez az elem a források-, ellátmányok-, intelligencia- és tőke elköltését 
fejezi ki az eltervezettek gyorsabb megvalósíthatósága érdekében.
Jegyezd fel a lapra, mennyi ÉP-vel licitálsz a körsorrendre. A 
legtöbbet ajánló játékos lesz a kezdő játékos a következő körben.
A licitálás csak lehetőség; “0” ÉP-vel is lehet licitálni, és
a licitnek felső értékkorlátja sincs (kivéve a maximálisan elkölthető
ÉP értékedet). A licitálás győztese határozza meg, ki lesz az első
játékos a következő körben; a többiek az óramutató járása szerinti
sorrendben fogják követni őt. A következő, Gazdasági fázisig ez a 
sorrend marad érvényben. A licit nyertesétől függetlenül,
minden játékosnak le kell vonnia a rendelkezésre álló ÉP-jéből 
az általa licitált összeget. Döntetlen esetén az egyenlőt ajánló
játékosok közül az nyeri a licitet, aki az előző körben is a kezdő
játékos volt (akkor is, ha mindenki “0”-t licitált). A felajánlott 
licitek értékeit a Gazdasági fázis végén fel kell fedni. A játék első 
körében a játékosok sorrendjét véletlenszerűen határozzuk meg.

7.5 EGYSÉG- ÉS TECHNOLÓGIA VÁSÁRLÁS
7.5.1 Folyamata: A játékosok most ÉP pontokat költhetnek el új
egységek- és technológiai szintek megvásárlására. Ennek
költségei a Hajó Technológiai- illetve a Kutatási Táblázatban
találhatóak. A Termelési lapra az erre elköltött ÉP pontokat is 
feljegyezzük. A megmaradt, el nem költött ÉP pontok átvivődnek 
a következő körre.
7.5.2 Kezdeti Építési limit: A játék kezdetén a játékosok csak 
Felderítőt, Kolónia Hajót, Bányász Hajót, Csapdát és Hajógyárat 
építhetnek. A többi hajótípus csak akkor válik megépíthetővé, 
amikor azt a játékos Technológiai fejlettségi szintje lehetővé teszi.
7.5.3 Hajó Technológiai szint: Amikor megvásárolsz egy hajót,
az automatikusan a flottád legutolsó fejlettségi szintjén fog 
megépülni. Ha ugyanabban a Gazdasági fázisban hajót is 
építesz és Technológiai szintet is vásárolsz, az aktuálisan épített 
hajó már automatikusan az új fejlesztésekkel fog megépülni, de a
már játékban lévő hajók nem automatikusan fejlődnek föl. 
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Az egyes csapatok Technológiai szintjének nyomon követésére a 
Hajó Technológiai Táblázatot használjuk.
7.5.4 Vásárlási limit: Ha egy hajótípusból már az összes
csapat jelző játékba került, ebből a típusból nem építhetsz újabb hajót
(kivéve, ha elsüllyeszted az egyik csapatod hajóit, hogy újból
felhasználhasd csapatjelzőjét az újonnan vásárolt hajóknak).

7.6 VÁSÁROLT EGYSÉGEK (F)ELHELYEZÉSE
7.6.1 Folyamat: A megvásárolt egységeket a Hajógyárakhoz kell
tenni. Ha egy játékos Hajógyárai 1-es Technológiai szintűek, 
Hajógyárainként 1 db 1-es Hajótest Méretű hajót tehet fel. Ha két 1-es
szintű Hajógyára van ugyanabban a rendszerben, 2 Hajótest pontnyi 
hajót tehet fel rájuk (vagy 1 db 2-es Hajótest Méretű hajót,
vagy két 1-es méretű hajót). Az egy rendszerben lévő Hajógyárak 
száma nincs korlátozva a játékban. Egy Hajó megvásárlásához 
megfelelő mennyiségű Hajógyár kapacitásra van szükség. A 
Hajógyár kapacitás a Hajógyár Technológia fejlesztésével
növelhető. (9.6). Az új hajók hozzáadhatók az ugyanazon a hexán
lévő, már létező csapatokhoz, amennyiben azokkal típusa és
technológiai szintje is megegyezik.
PÉLDA: Ha egy játékos Hajógyár Technológiája 1-es és 2 
Hajógyárral rendelkezik, csak 2: (DD) Rombolót, Kolónia Hajót,
Bányászt, vagy 1 (CA) Cirkálót, vagy 1 Vadászt és 1 Bányászt, 
illetve ezek bármilyen, megfelelő kombinációját építheti meg.
7.6.2 Rejtett egységek: A harci egységeket képpel lefelé tesszük
fel a táblára megépítésükkor, és mindaddig így is maradnak, 
ameddig harcba nem bocsátkoznak (5.11).
MEGJEGYZÉS: A többi játékos, azt nyilván, látni fogja hogy a
számlálóidat változtatod, azt azonban, hogy mit építesz- vagy
selejtezel éppen le, nem kell bejelentened. A képpel lefelé feltett 
jelölőket és számjelzőket a többi játékos nem vizsgálhatja meg.

7.7 A KOLÓNIAI BEVÉTELEK BEÁLLÍTÁSA
Egy Kolóniának növekednie kell, hogy elérhesse teljes
kapacitását. A Gazdasági fázis ezen időpontjában minden 
kolóniád továbbfejlődik. A Kolónia Hajó jelölője "1 Colony" oldalára 
fordul át. Az 1 ÉP-t termelő kolóniákat 3 ÉP értékű Kolóniára-, a
3 ÉP-t termeló Kolóniákat 5 ÉP értékű Kolóniára cseréljük le
(ennél többet egy Kolónia nem képes termelni).
PÉLDA: A Mozgás során egy játékos, egy Kolónia hajót
ráhelyezve, kolonizál egy bolygót. Az ezután következő Gazdasági 
fázisban ez a bolygó még nem ad ÉP-t, a Kolónia hajó jelölője 
azonban Kolónia oldalára fordul át. Ez a kolónia a (rá)következő 
Gazdasági fázisban fog 1 ÉP-t hozzáadni a bevételekhez.

7.7.1 Sérült Anyabolygó: A Gazdasági fázis során, egy sérült
Anyabolygó (lásd 5.10.2) 5 ÉP értékkel növekszik. Így, egy 5 ÉP
értékű Anyabolygó 10 ÉP értékűre fog változni stb.

7.8 FENNTARTÁS NÖVEKEDÉSE, CSÖKKENÉSE
A Termelési lapon itt lehet nyomonkövetni a Gazdasági fázis alatti 
vásárlásokból adódó, jövőbeli fenntartási költség növekményt,
valamint a Gazdasági fázisok között elveszett hajók miatti 
fenntartási költség csökkenést. Ezt használva nem kell a fenntartási 
költséget minden Gazdasági fázisban újra és újra kiszámolni.

8.0 Különleges Egységtípusok
8.1 BÁZIS

A  Bázis  jelzők  a Kolóniák védelmét szolgáló
védelmi rendszereket fejezik ki. Az önálló hajókkal- 
és csapatokkal ellentétben, Bázis az Anyabolygón-, 
illetve bármelyik, saját, bevételt termelő, Kolóniával ren

delkező bolygón építhető meg (az új- és a blokád alatt álló Kolóniák
kivételével). A Bázisokat nem Hajógyárak építik. Egy hexára csak
egy Bázis építhető ,  é s  egy hexán sem lehet egynél több Bázis. A
Bázisok nem mozoghatnak a játék folyamán. Egy Bázis úgy vesz 
részt a harcban, mint bármelyik csapat, csak nem vonulhat vissza. 
A Bázisoknak nincsenek fenntartási költségei.

8.2 HAJÓGYÁR
A Hajógyárak az űrhajók megépítéséhez szükséges létesítményeket
és infrastruktúrát fejezik ki.

8.2.1 Általánosságban: Az újonnan megépített 
hajók a Hajógyár hexáján kerülnek játékba, bizonyos
esetekben egy-egy hajó megépítéséhez több Hajógyár is
szükséges lehet (lásd 7.6.1). A Hajógyáraknak nincsenek
fenntartási költségei.

8.2.2 Hajógyár építés: Hajógyárak csak bevételt termelő bolygó-
kon építhetőek (új, vagy blokád alatt lévő Kolóniákon nem) a
Gazdasági fázisban. Egy Kolónián ugyanabban a Gazdasági
fázisban Hajógyár- és Bázis is építhető. Több bolygóra is vásárol-
ható és elhelyezhető Hajógyár, de bolygónként csak egy. További
Hajógyárat csak egy következő, Gazdasági fázisban vehetünk 
ezekre a bolygóinkra, illetve ugyanarra a hexánkra. A Hajógyárakat
a kóloniák építik, ennek megépítésére ezért (egy ott már meglévő)
Hajógyárra nincs szükség. Mivel a Hajógyárat a többi egységgel
együtt tesszük fel, ebben a fordulóban (azonnal) még nem
használhatóak fel új egységek megépítésére.
MEGJEGYZÉS: Szörnyű katasztrófához vezet, ha hagyod elpusztí-
tani Hajógyáraidat!
8.2.3 Nem hajógyárakban készülnek: Az alábbi egységek, meg-
építéséhez nem szükséges Hajógyár: Csapda, Bázis, Hajógyár.

8.3 CSAPDÁK
8.3.1 Célja: A Csapdák az ellenfelek megtévesztésére
szolgáló, feláldozható, fegyvertelen hajók, melyekről
előbbiek azt hihetik, hogy nagyobb hajók, csapatok.
A Csapdák ugyanúgy mozognak, ahogy a csapatok
és (valósághűen) számjelzőt is kell alájuk tenni.

8.3.2 Jellemzőik: A Csapdák nem tudnak felfedezni. A játékos
aktuális, MozgásTechnológiaszintjénekmegfelelően mozognak és a
Mozgási Technológia fejlődésekor szintjük automatikusan továbbfej-
lődik. Nem tudnak sem támadni, sem védekezni. Ha az ellenfél
csapatával belép egy játékos egy olyan hexájára, amelyen neki
csak Csapdája van, a Csapdát fel kell fordítani és azonnal, 
még a mozgás fázis alatt, el kell távolítani a játékból  (a támadó
csapata nem fedeződik fel). Ha a Csapda egy megtámadott, saját
csapattal van azonos mezőn, automatikusan megsemmisül, mielőtt 
még a harc kimenetele eldőlhetne.
8.3.3 Vásárlás és fenntartás: A táblán még nem lévő Csapdákat a 
következő Gazdasági fázis alatt 1-1 ÉP-ért bármely Kolóniára fel
lehet helyezni; előállításukhoz nem kell Hajógyár. A Csapdáknak 
nincs fenntartási költségük.
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8.4 KOLÓNIA HAJÓK ÉS KOLÓNIÁK
A Kolónia Hajó jelzők a kolonizáló hajót-, illetve egy 
bolygó Kolóniáját is kifejezhetik. Amikor egy Kolónia 
Hajó kolonizál egy bolygót (4.4), jelölőjét a következő 
Gazdasági fázisban át kell fordítani Kolónia oldalára.

A Sivár bolygók csak Terraformáló Technológiával (lásd 9.7)
kolonizálhatóak. A Kolónia Hajó mozgási sebessége, a játékos 
Mozgási Technológiájától függetlenül, 1 hexa. A Kolónia 
Hajók egyetlen hajót fejeznek ki és soha sincs alattuk számjelző. 
A Kolónia hajók mindig képpel felfelé vannak a táblán.

8.5 BÁNYÁSZHAJÓ
A Bányászhajó mindkét oldala Ásvány (6.7)- vagy
Űrhajó roncs (6.8) vontatására használható. A Bá-
nyászhajó mozgási sebessége, a játékos Mozgási 
Technológiájától függetlenül, 1 hexa. A Bányász ha
jók mindig egyetlen hajót fejeznek ki és sosincs alatt-

tuk számjelző. A Bányász hajóknak nincs fenntartási költsége.

9.0 Technológia
9.1 TECHNOLÓGIA VÁSÁRLÁS
A játékosok ÉP pontjaikat technológiájuk fejlesztésére is elkölthetik. 
A technológiákat szintenként lehet megvenni, az egyes szintek
ÉP költségeit a Kutatási Táblázat mutatja. Amikor megveszel 
egy Technológiát, karikázd be Termelő lapodon, annak számát. 
A szinteket emelkedő számsorrendben kell megvenni és minden 
kategóriából, Gazdasági fázisonként csak 1 szint vásárolható  (de 
egyszerre több különböző technológia is fejleszthető.
PÉLDA: A 2-es Támadási Technológiai szintnek meg kell lennie
valakinek ahhoz, hogy 3-as Támadási Technológiai szintet
vehessen; de a 2-es és 3-as Támadási Technológiai szint nem 
vehető meg ugyanabban a Gazdasági fázisban.

9.2 TÁMADÁSI- ÉS VÉDELMI TECHNOLÓGIA 
Az ezen technológiák szintjeiben elért fejlesztések hajóid
harci képességeihez adódnak hozzá (lásd 5.5). Ne feledd, hogy a 
hajók Támadási- illetve Védelmi Technológiája nem lehet na-
gyobb Hajó(test) Méretüknél. A Hajó(test) Mérete csak ezt a
két Technológiát korlátozza.
PÉLDA: A Felderítőknek-, Rombolóknak- és Hajógyáraknak soha 
nem lehet 1-nél nagyobb Támadási Technológiája, akkor sem,
ha a játékos ennél nagyobb Támadási Technológiai szintet vesz.

9.3 TAKTIKAI TECHNOLÓGIA
Ez a Technológia azt befolyásolja, hogy az ugyanolyan osztályú 
űrhajók közül melyikek támadhatnak hamarább a harcban (lásd
5.2). A játéknak ez az eleme a játékos egységeinek taktikai- és 
technológia képzettségét fejezi ki. A Taktikai Technológiát nem 
korlátozza a Hajótest Méret. A többi Technológiához hasonlóan, 
a taktikai szint(jük) is a csapatok egyedi jellemzője.

9.4 HAJÓMÉRET TECHNOLÓGIA
Ennek a Technológiának a növelése nagyobb űrhajók vásárlását 
teszi lehetővé. A Kutatási Táblázat mutatja, hogy az egyes 
szinteken milyen hajók vásárolhatóak. Ennek a Technológiának

az előnyeit már ugyanabban a Gazdasági fázisban is ki lehet
használni, amikor kifejlesztésre került.
PÉLDA: Ha egy játékos megveszi a 3-as Hajóméret szintet, már
ugyanabban a körben építhet Cirkálókat (CA).

9.5 MOZGÁS TECHNOLÓGIA
Azt fejezi ki, milyen gyorsan képesek mozogni hajóid (lásd 4.0). 

9.6 HAJÓGYÁR TECHNOLÓGIA
Minden játékos 1-es szintű Hajógyár Technológiával kezd, ami
Gazdasági fázisonként 1 hajóméret pontnyi gyártási képességet 
jelent. A 2. technológiai szinten  minden Hajógyár (lefelé kerekítve)
1.5 hajó(test) méret pontot termel Gazdasági fázisonként. A 3.
szinten minden Hajógyár 2 hajóméret pontot termel.
PÉLDA: Egy játékos kifejleszti a Hajógyár Technológia 2. 
szintjét és van 2 Hajógyára ugyanazon a hexán. Ezek a hajógyárai
összesen 3 hajó(test) méret pontnyi hajót képesek előállítani
Gazdasági fázisonként. 

9.7 TERRAFORMÁLÓ TECHNOLÓGIA
Amikor ezt a technológiát kifejleszted, (az új) Kolónia hajóid
képessé válnak a Sivár bolygók kolonizálására is (lásd 4.4.2). A 
Technológia megvásárlása előtt épített Kolónia Hajóid (ugyanis)
NEM kapják meg automatikusan ezt a fejlesztést.
9.8 FELFEDEZÉS TECHNOLÓGIA
Ez a technológia az érzékelőket- és más a felderítéshez 
nélkülözhetetlen felszereléseket fejleszti. Csak a Cirkálókat lehet 
vele felszerelni. A Mozgás fázis alatt, de még mozgása előtt, a
Felfedezés Technológiával felszerelt Cirkálók megnézhetik egy velük
szomszédos, felfedezetlen (még képpel lefelé lévő) rendszer
jelzőjét. A játékos ezután eldönheti, hogy az általa megnézett jelzőt
visszateszi, vagy felfordítja. Ha felfordítja és annak egyszeri hatása 
van (pl. "Danger!"), a jelzőt eltávolítjuk a játékból. Akár felfedte a 
jelzőt a játékos, akár nem, a felfedező Cirkálót semmiféle negatív
hatás nem éri. A Cirkáló ezután a szokásos módon mozoghat (és a 
szokásos, 6.1 módon , fel is fedezhet egy további hexát). A Felfedezés 
Technológiát használó Cirkálót nem kell felfedni.
MEGJEGYZÉS: Egy Felfedezés Technológiával felszerelt Cirkáló 
így akár 2 hexát is felfedezhet ugyanabban a Mozgás fázisában
(egyet a Felfedezés Technológiával és egyet mozgással).

9.9 TECHNOLÓGIA FELFEDÉSE
A kifejlesztett technológiákat a játékosok csak akkor fedik fel
egymás előtt, amikor használják (azokat). Azaz a harc kezdetén 
minden játékos megmutatja a másiknak Támadási-, Védelmi- és
Taktikai Technológiai szintjét. Ha egy játékos csak harcképtelen
(Csapda, Bányász, stb.) hajókat semmisít meg, nem kell felfednie 
saját hajóit, illetve azok technológiai szintjét. Mindezeket köteles 
azonban felfednie, amikor egy Kolóniára nyit tüzet. A Letapoga
tás Technológiát csak akkor kell felfedni, ha Lopakodók-, a
Pontvédelmet pedig csak akkor, ha Vadászok vannak a hexán.
A Mozgás Technológia a Mozgás fázis alatt fedődik fel, amikor 
használatára sor kerül stb. A Hajógyár Technológiát nem kell 
felfedni használatakor.
Technológia felfedésekor az adott játékosnak elég csak bemondania 
annak aktuális értékét; a játékosok egymás Termelési lapját csak 
a játék végén nézhetik meg.
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9.10 ÚJ TECHNOLÓGIAI SZINTEK
9.10.1 Általánosságban: A megvett technológiák minden ugyanabban
(és azután következő) Gazdasági fázisban vásárolt űrhajóra
érvényesek; a korábbi Gazdasági fázisban vásárolt űrhajók azonban
nem kapják meg automatikusan az új technológiákat. Tehát, ha 
Támadási szintedet 2. szintűre fejlesztetted fel, az ugyanebben a 
körben vásárolt Csatahajód automatikusan 2. Támadási szintű lesz 
(a korábbi körökben vásárolt hajóid azonban nem).
9.10.2 Egy Csapat tagjai teljesen egyformák: Az ugyanabban 
a csapatban lévő űrhajóknak azonos technológiai képességekkel
kell rendelkeznie. Ha egy játékosnak két ugyanolyan típusú,
de különböző technológiájú űrhajója van, azokat két különböző 
csapatjelzővel kell (a játékban) megjelenítenie.
9.10.3 Nyilvántartás: Egy csapat technológiai szintjeit, a 
Csapatazonosító szám felhasználásával, a Hajó Technológiai Táblázaton
vezetjük. Amikor egy hajót megvásárolsz, karikázd be a táblázat 
ehhez az űrhajóhoz tartozó sorában, a csapat aktuális technológiai
szintjét. Radírra nem lesz szükséged, mivel a már megszerzett
technológiai szint sohasem csökkenhet.
9.10.4 Fejlesztések: Egy hajót fel lehet fejleszteni a játékos
aktuális technológiai szintjére. Ehhez a hajónak egy Hajógyárát 
tartalmazó rendszerben kell tartózkodnia. Az ugyanabban a 
Hajógyárban egyszerre felfejleszthető hajók száma nincs korlátozva.
A hajó egy teljes fordulón át nem mozdulhat el innen (egy egész
fordulót a Hajógyárban kell elkezdenie- és be is fejeznie), és a 
játékosnak ki kell fizetnie a fejlesztést, amelynek összege a 
(kívánt) fejlesztések számától függ:
• Ha kifizeted az űrhajó Hajótest Méretét, egy szintet fejleszt-

hetsz a hajó egy Technológián.
• Ha az űrhajó Hajótest Méretének kétszeresét fizeted ki, akkor

(a Hajótest Méretből adódó limit betartása mellett) minden 
Technológiád aktuális szintjére fejlesztheted fel a hajódat.

A hajóit fejleszteni szándékozó játékosnak erre is hagynia kell
ÉP pontokat Gazdasági fázisában.
9.10.5 Automatikus Fejlesztés: A Bázisok és a Hajógyárak
külön költség nélkül, automatikusan és rögtön a legmagasabb 
szintre fejlődnek fel. A Hajógyárak azonnal fel is tudják használni a 
Gazdasági fázisban megvett, új Hajógyár Technológiai szintet.
MEGJEGYZÉS: Akik el szeretnének kerülni a fejlesztések
"könyvelését", a választható szabályok 15.1-es pontjánál találnak 
erre egy lehetséges megoldást.

HALADÓ SZABÁLYOK
Akkor használd ezeket a szabályokat, ha már jól ismered a játékot.
Ezeket a szabályok részben és egészükben is fel lehet használni.

10.0 Kereskedőhajó Vezetékek
A Kereskedőhajó Vezeték jelzők lassan mozgó űrhajók csapatait-,
navigációs jelzőket-, valamint az űr, űrutazás számára 
feltérképezett- és megtisztított részeit fejezik ki.

10.1 kereskedelmI veZetÉkek (ms)
10.1.1 Jellemzői: A Kereskedelmi Hajó (KH) vezetékek egy
egyedi, kereskedelmi hálózatot fejeznek ki — sose tegyél alájuk   

számjelzőt. A KH Vezetékek fordulónként 1 hexányit 
mozoghatnak, a játékos Mozgás Technológiai szintjétől
függetlenül. A szokásos módon egy Hajógyárnál lehet 
őket megvásárolni és felhelyezni. A KH Vezetékek nem
harcképesek, ha megtámadják őket azonnal megsemmisülnek 
(kivéve, ha álcázva vannak). A KH Vezetékek a Harcban nem 
vonulhatnak vissza; fenntartási költségük nincs. 
10.1.2 A KH (MS) Vezeték láncok: A KH Vezetékeket 
“láncba” lehet rendezni; a kereskedelmi hálózat bolygókat és 
az űr más területeit kapcsolhatja össze. Két vagy több- egy másikkal
szomszédos, KH (MS) Vezetéket, láncnak (vezetéknek) tekintünk. 
A lánc előnyei:  

• MOZGÁS: Bármely egység, a többi KH vezetéket is beleértve,
amely mozgását egy saját KH Vezeték láncon kezdi el és teljes 
Mozgás  fázisát  ugyanezen  a  láncon  belülmozogja  le,  egy 
további  hexányit  mozoghat  a  láncon  belül .  Ha  a  KH 
Vezetékeket egy hajó mozgásának növelésére használjuk fel, a 
forduló alatt egyik, ezt a KH Vezeték láncot alkotó jelző sem 
mozoghat. Hogy könnyebb legyen nyilvántartani, melyik KH
Vezeték  nem  mozgott még, a KH Vezetékeknek van egy 
“Active” oldala. Ha a KH Vezeték már mozgott, a következő 
forduló kezdetéig át kell fordítani a már mozgott, “Moved”
oldalára. A Fekete Lyukba való belépési próbát túlélt KH 
Vezetékek a további fordulókban navigációs segítséget 
nyújthatnak a játékos (saját) hajóinak a vezetéken való
áthajózáskor; ezeknek ugyanis a Fekete Lyukba való belépéskor, 
innentől, már nem kell dobniuk a túlélésükért (más szavakkal, 
a lánc kiterjedhet Fekete Lyukat tartalmazó hexákra is). A KH
Vezetékek a Vezetékeken áthajózó, saját hajók  számára  a  Köd-
és  az  Asz te ro idák  mozgásra vontakozó (mellék)hatásait is
semlegesítik.

• KERESKEDELEM: Bármely, olyan, saját (akár új) Kolónia, amely egy saját 
KH Vezeték láncon keresztül az Anyabolygóhoz csatlakozik, egy extra 
ÉP-t termel a Gazdasági fázisban (az Anyabolygó maga nem termel extra 
ÉP-t, csak minden hozzá csatlakozó kolónia). Ilyenkor, az Anyabolygót 
is beleértve, minden egyes bolygó hexáján és a köztük lévő hexákon 
is lennie kell egy-egy KH Vezetéknek. Ezen a módon “végtelen”
számú Kolóniát lehet az Anyagolygóval összekötni és mindegyikük 
1-1 extra ÉP-t hoz a láncon keresztül. A KH Vezetékek akkor is 
fizetnek a láncért, ha a fordulóban mozogtak (is). A Kólóniák Gazdasági 
fázisonként csak egyszer fizetnek a láncért, függetlenül attól, hogy 
hányszor vannak (általa) az Anyabolygóhoz kötve.

MEGJEGYZÉS: Óvd vezetékeidet az álcázott Lopakodóktól! 

11.0 Hordozók, Vadászok & 
Pontvédelem
A Vadász Technológia, Hordozók (CV)- és Vadász Századok 
építését teszi lehetővé. A Pontvédelem Technológiát csak Felderítők 
alkalmazhatják; a Vadász Századok elleni támadásukat növeli.

11.1 HORDOZÓK (cv)
11.1.1 Jellemzői: A  Hordozók legfeljebb 3 Vadász Századot 
képesek befogadni. A Hordozók is részt vehetnek a 
harcban, de nem jelölhetők célpontnak, amíg egy 
játékos minden, jelenlévő, saját vadásza (nem csak az 

ezen a Hordozón lévők) meg nem semmisült a csatában (és ehhez 
nem kell, hogy harci álcázva legyenek). A Hordozók elveszítik ezt a 
védettségüket, ha tulajdonosuk bármennyi vadászt (harci) álcázik.
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11.1.2 A Hordozó visszavonulása: A visszavonuló Hordozó nem 
hagyhatja magára Vadászait a harcban. A Hordozó a teljes létszámú 
Vadász Századnál kevesebbel csak akkor vonulhat vissza, ha 
maradt olyan Hordozó (vagy saját Kolónia) a rendszerben, aki 
fel tudja venni a hátrahagyott Vadászokat. 

11.2 VADÁSZOK
11.2.1 Jellemzői: A Vadászokat századokban lehet 
megvenni, és a jelző által kifejezett Vadász Századok 
számának jelzésére számjelzőt kell alájuk tenni.
Fontos, hogy a Vadász Századok nem kell, hogy fizika

ilag a Hordozóra legyenek rakva, csak, hogy ugyanazon a hexán 
legyenek. PÉLDA: A hexán lehet egy olyan Hordozó csapat, ami 
alatt egy “2”-es jelző van és egy olyan, Vadász csapatjelző, ami 
alatt egy “6”-os jelző van, ez 2, vadászokkal teljesen feltöltött,
Hordozót fejez ki.
11.2.2 A Vadászok mozgása: A Vadászok olyan kisméretű 
űrhajók, amelyek önmaguktól nem képesek csillagközi utazásra. 
Ilyenformán a Vadász Századok maguktól nem mozoghatnak 
hexáról-hexára, de átszállíthatóak. Csak a CV-k szállíthatnak Vadász 
Századokat. Így, egy századnak azon a Hajógyáron kell maradnia, 
amelyre a Gazdasági fázisban elhelyezésre került, vagy egy,
ugyanezen a hexán lévő, Hordozóra (CV) tehető fel. 
11.2.3 A vadászok áthelyezése: A Vadász Századokat át lehet helyezni 
egy kolonizált bolygóról egy Hordozóra és fordítva, illetve, 
ugyanazon a hexán, egy Hordozóról egy másik Hordozóra. Az 
átrakás a Hordozó mozgása, illetve harca alatt bármikor, (a Hordozó 
számára) extra költség nélkül megtehető. 
11.2.4 A vadászok harcban: Harcban a Vadász Századok lőnek,
illetve célpontok lehetnek. Egy Vadász Század az álcázás 
meghatározása szempontjából egy harcképes hajónak számít. A 
Vadász Század nem vonulhat vissza, de elszállítható egy csata 
hexájáról, amikor egy Hordozó visszavonul.
11.2.5 A vadászok és a kolóniák: Az egy kolóniánál álomásozó
Vadász Századok száma nincs korlátozva. A kolónián állomásozó 
Vadászoknak minden, ezen a hexán bekövetkező csatában részt 
kell venniük. 
11.2.6 A vadászok technológiái: Minden ugyanazon Vadász 
Század Csapatjelzővel ellátott Vadásznak ugyanazon technológiai 
szintekkel kell rendelkeznie. A Vadász Technológia (a Hajó 
Technológiai Táblázatban jelzett mértékben) a Vadászok Támadási- 
és Védekezési Értékét is növeli. Ha egy Hordozó egy körét egy 
Hajógyárat tartalmzó hexán tölti, századonként 1 ÉP-ért az összes
Hordozón lévő Vadász Század, összes Technológiáját, aktuális 
szintűre fejlesztheti fel. Így egy 3 Vadász Századdal rendelkező 
Hordozónak 3 ÉP-t kell fizetnie a vadászok mindegyikének az 
aktuális Vadász Technológiai- és Taktikai szintre való felfejlesztéséért.
A vadászoknak ez (a Hajótest Méret által behatárolt mértékig)
egyszerre fejleszti a Támadási- és a Védekezési Technológiáját is.
11.3 PONTVÉDELEM TECHNOLÓGIA
A Pontvédelem Technológia csak a Felderítők, Vadász Századok
elleni harcában alkalmazható. 
11.3.1 Felderítők: A Pontvédelem Technológia a Felderítők 
képessége, amely a vadászok elleni harcban segíti őket. Egy 
Pontvédelem Technológiával ellátott Felderítőnek “A”  osztálya (és 
a Pontvédelem Technológia szintjétől függően)  magasabb Támadási Értéke

van). Ezt a képességüket csak akkor alkalmazhatják, amikor a
Vadász Századokra tüzelnek, az összes többi tulajdonságuk 
változatlan marad. Egy Pontvédelemmel ellátott Felderítő, nem 
Vadász Század(ok)ra, a harcban a szokásos “E” osztályával tüzel. Csak
akkor tüzelhet “A” osztályúként, amikor egy Vadász Század a célpontja. 
Kivétel: Aszteroidán és Ködben (Nebula), a többi hajóhoz hasonlóan 
a Pontvédelemmel felszerelt hajók is “E” osztályúként tüzelnek.
11.3.2 A Felderítők Támadó/Védekező Technológiái: A
Pontvédelem Technológiát a Támadó- és Védekező Technológiával 
együtt lehet felhasználni, amikor a Felderítők Vadászokkal
harcolnak— a Hajótest Méret által behatárolt mennyiségig, 
ami mindkét esetben 1.
PÉLDA: Egy (E osztályú, 3-as Támadási Értékű,) 1-es szintű 
Pontvédelemmel (ami A6 a vadászokkal szemben) felszerelt, 1-es 
Támadás Technológia szinttel (ami +1 Támadási Érték) rendelkező 
felderítő A7-tel lő a Vadász Századokra és E4-el a többi hajóra.

12.0 Lopakodók: Álcázás és
Letapogatás
12.1 LOPAKODÓK (r)

12.1.1 Általánosságban: Lopakodók vásárlását az
Álcázó Technológia teszi lehetővé. A Lopakodók
“álcázás”  képességével rendelkező űrhajók . 
Az álcázás egy Lopakodó Csapatnak a Mozgás- 
és a Harc fázisban is előnyt jelent. Amikor a 
Lopakodók Álcázás Technológiájának szintje
meghaladja az ellenfél Letapogatás Technológiájáét
(12.2), vagy az ellenfél nem képes letapogatni, a Lopa-

kodót “álcázottnak” tekintjük.

12.1.2 Mozgási előny: Egy álcázott Lopakodó beléphet olyan hexára, 
amelyen ellenséges egység tartozkodik és tovább is haladhat onnan, nem kell 
megállnia. A Lopakodó anélkül maradhat ilyenkor a hexán, hogy 
az csatát idézne elő. Ha az álcázott Lopakodó olyan hexán van, 
amelyen (nem csak ellenséges hajó,) ellenséges Kolónia (is) van, 
a Kolónia nem számít blokád alatt állónak. Blokádhoz az álcázott 
Lopakodónak az összes ellenséges hajót le kell előbb győznie.
12.1.3 Védekezési előny:  Az álcázott Lopakodók a csata kezedtén, 
a flották felfedése után, de még a tüzelés megkezdése-, illetve az 
aknák felrobbanása előtt, visszavonulhatnak. A Lopakodók
elmenekülésekor, ha ezután a harcban a játékosnak más hajója
nem maradt, technológiáját nem kell felfednie ellenfelének.

12.1.4 Támadási előny: Az álcázott Lopakodóknak a harcban 
A osztálya van és (csak) az első tüzelési körben, a Támadási 
értékük +1-el nő. A nem álcázott Lopakodóknak D osztálya van.

12.1.5 Az Álcázás Technológia szinjei: Egy játékos “2”-es szintig 
fejlesztheti fel Álcázási Technológiáját. Az 1-es szintű Letapogatók
nem hatástalanítják a 2-e szintű Álcázás Technológiát.

12.1.6 Álcázás Ködben (Nebula): Ködben nem működik az 
Álcázás. Ködben minden Lopakodó is rendes hajónak számít.
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12.2 LETAPOGATÓK
Letapogatók kifejlesztése az Álcázás Technológia
ellensúlyozására szolgál a játékosok számára. A Lopakodók
kimutatására alkalmas technológiával szereli fel a 
Rombolókat, ami érvényteleníti a Lopakodók Álcázás  

Technológiáját. Letapogatóval felszerelt Romboló jelenlétében 
minden ellenséges (vele egyenlő-, vagy alacsonyabb Álcázási
Technológiával felszerelt) Lopakodó, normál hajónak számít.
Célszerű ezért a harc elején (az ilyen) Rombolók kilövésére 
koncentrálni, hogy a későbbiekben a Lopakodók  már
használhassák álcázásukat. A Letapogatóval felszerelt, összes, 
ellenséges Romboló megsemmisülésekor az álcázott hajók a 
következő tüzelési körig nem használhatják ki álcázásuk előnyeit. 
Ha egy játékos meg szeretné őrizni a letapogatás előnyeit, ameddig 
számbeli főlényben van ellenfelével szemben, megteheti, 
hogy (harci) álcázza egy letapogatással felszerelt Rombolóját. A
harci álcázott Romboló bár nem vesz részt a harcban, lehetővé teszi 
számára a letapogatást.
PÉLDA: Egy játékos Lopakodóival ellenséges flottát tartalmazó 
hexára lépve sem a harcot elkerülni-, sem továbbhaladni nem szeretne, 
bejelenti Lopakodóit. Az érintett játékos harcolni szeretne, bejelenti, 
hogy Letapogatói vannak a rendszerben. A támadó játékos ezután 
bejelenti, hogy Lopakodói 2-es szintű álcázással rendelkeznek. 
Ezután ellenfele is bejelenti pl. 2-es Letapogatói szintjét.

13.0 Aknák és Aknaszedők
13.1 AKNÁK
13.1.1 Általánosságban: Az Aknák nagyerejű, 
programozott és nehezen felfedezhető robbanófejek, 
korlátozozott mozgási lehetőséggel. Az Akna Techno-

lógiát fel kell fedezni ahhoz, hogy Aknákat tudjunk vásárolni. Az 
Aknák jelzői ugyanúgy működnek, mint a többi Csapatjelző;
számjelzőt kell alájuk (is) tenni, hogy jelezzék a csapatban lévő 
aknák számát. Az aknáknak nincs fenntartási költsége.
13.1.2 Az aknák mozgása: Az Aknajelzők egy különleges 
aknatelepítő hajót is kifejeznek, amely irányítja- és telepíti az 
Aknákat (bár a hajó nincs rajta a jelző képén). Az aknatelepítő hajó 
költsége benne van az Aknákéban. Az Aknák tehát önmagukban 
is mozoghatnak, technológiai szintjüktől függetlenül, 1 hexányit.
13.1.3 Mozgás korlátozások: Aknák nem fedezhetnek fel,
és nem léphetnek be ellenség által megszállt (illetve kolonizált)
hexára —még saját egységek kíséretében sem. Amikor ellenséges 
hajók lépnek be egy Aknákat tartalmazó hexára az Aknákat -
automatikusan- telepítettnek és aktivált állapotúnak tekintjük. 
13.1.4 Aknák a harcban: A harc kezdete előtt az Aknaszedők 
(lásd alább), minden Aknát eltávolítanak, amelyre képesek.
A föl nem szedett Aknák azonnal felrobbannak (az Aknajelzőt
el kell távolítani a játékból) és mindegyikük (a hajó típusától 
függetlenül) egy hajót elpusztít. A felrobbanó hajókat az Akna
tulajdonosa határozhatja meg. Ha CV-t robbant az Akna, a benne 
lévő Vadászok csak akkor semmisülnek meg vele együtt, ha 
másik CV-n sincs elég hely az elszállításukra. Az aknaszedés és 
robbantás után a harc a szokásos módon folytatódik.

13.1.5 Az Aknákat fel kell robbantani: Ellenséges hajók 
jelenlétében az Aknákat fel kell robbantani. Komoly támadás 
előtt, ezért ajánlott Felderítőkkel “aknamentesíteni”. A támadó 
hajók számát meghaladó Aknák azonban a hexán maradnak. 
Az aknátlanítás és robbantás után, az álcázott hajókat kivéve, 
semmilyen körülmények között nem maradhatnak egy hexán 
egyszerre Aknák és vele ellenséges hajók is. 
13.1.6 Az Aknák és a Lopakodók: Az Aknák csak akkor robbant-
hatnak fel Lopakodókat, ha a hexán jelen van egy megfelelő, 
Letapogató Technológiai szintű Romboló is. Ez az egyetlen kivétel, 
amikor Aknák és ellenséges hajók, az Aknák felrobbanása után is 
azonos hexán tartózkodhatnak. Ha egy Letapogató Technológiával
felszerelt Romboló belép a hexára, az Aknák a Harc fázisban,
normál módon aktiválódnak. Harc (és nem Mozgás) fázis alatt egy 
álcázott hajó dönthet úgy, hogy feláldozza magát, megszűnteti 
álcázott állapotát, hogy felrobbantsa az aknákat. Ekkor azonban, 
ha a játékosnak más hajói is vannak a rendszerben, az Akna
tulajdonosa -előbbi helyett- azok felrobbantása melett is dönthet.

13.2 AKNASZEDŐK
Aknaszedő egységek vásárlását az Aknaszedő Techno-
lógia teszi lehetővé. Az Aknaszedők a játékos Mozgás
Technológiai szintjének megfelelően mozognak (nincs 1
hexára korlátozva a mozgásuk). Az “1”-es Aknaszedő Techno-
lógiai szinttel rendelkező Aknaszedők az Aknák felrobbanása előtt,
fejenként, 1 Aknát tudnak felszedni. “2”-es szinten, robbanás 
előtt, fejenként már 2 Aknát szednek fel. Fontos, Aknaszedőt is
lehet, de nem kötelező egy felrobbanó Akna célpontjául választani.

14.0 Idegenek
14.1 ELHELYEZÉSE
A térkép közepét (a Mélyűrt) idegen fajok népesítik be. Amikor 
a Mélyűrben, egy rendszerjelző felfordításakor, sivár bolygót 
fedezünk fel, húzzunk véletlenszerűen 4 “Alien ship” jelzőt és 
tegyük őket a bolygóra. A “idegen hajók”, az őket felfedező hajót is 
beleértve, minden hexára belépő hajót meg fognak támadni. A velük 
való harc a megszokott módon zajlik. Ha a bolygót egy Cirkáló,
Felfedezési Technológiájával fedezte fel, az idegeneket arccal lefele 
helyezzük fel, anélkül, hogy bárki megnézné őket. 

14.2 AZ IDEGENEK VISELKEDÉSE
Az idegenek sosem hagyják el hexájukat és sosem vonulnak vissza,
mindhalálig harcolnak (a játékosok azonban -a szokásos módon-
visszavonulhatnak az idegenekkel folytatott harcból). Az idegen 
hajóknak 1-es Hajótest Mérete és Taktikai szintje van. Tipusától 
függetlenül minden idegen hajó 2-es szintű Pontvédelemmel van 
felszerelve és -hajók helyett- A osztályal, 7-es Támadási Értékkel
támadhatja a Vadászokat. Harcban az aktív játékostól balra 
ülő játékos hoz döntéseket az idegenek nevében (azaz ő jelöli ki 
célpontjaikat). Csapatjátékban a másik csapat egy tetszőleges 
játékosa választ célpontokat az idegenek hajóinak.

14.3 AZ IDEGENEK MEGHÓDÍTÁSA
Az idegenek sosem kapnak erősítést és utolsó hajójuk elvesztését 
követően legyőzöttnek számítanak. Az (előbb még) idegen bolygót 
ezután a szokásos módon, terraformálással, lehet kolonizálni.
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A választható szabályok legtöbbje nagyban meg tudja változtatni 
a játékot. Amíg nem ismered elég jól a játékot, nem érdemes 
használni őket, de, ha már elboldogulsz velük, élvezetes módon 
képes felgyorsítani azt. Közülük bármennyi bevezethető.

15. Kisebb, választható szabályok

15.1 AZONNALI TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
Azoknak a játékosoknak, akik nem szeretik folyton lekönyvelni a 
technológiai fejlődéseket, bevezethető, hogy minden létező hajó,
mindig, azonnal megkapja az újonnan megvásárolt technológiai 
szintet. Ilyenkor azt feltételezzük, hogy az összes hajó fel van 
szerelve a technológiai fejlesztéséhez szükséges létesítményekkel, 
ami az Anyabolygóval folytatott információn alapul. Ezzel sok 
izzadtságos órát meg lehet spórolni.

15.2 A FEKETE LYUK TOVÁBBLÖVÉSE
Egy olyan hajó, amely egy már felfedezett, Fekete Lyukat tartalmazó 
rendszerbe lép be, kijelentheti, hogy megpróbálja magát “továbblőni” vele. 
Ezt a Fekete Lyuk túléléséről szóló próbadobás előtt kell megtennie.
Előbbi bejelentése esetén a Fekete Lyuk túlélési dobást +2-
vel módosítjuk (egy hajónak 20%-al lesz nagyobb esélye
a megsemmisülésre a továbblövési kísérletnél). Ha túléli, a hajó 
egy, csak erre a körre vonatkozó, extra mozgáspontot kap. Ez 
azt fejezi ki, hogy a hajó (több rizikót vállalalva) egy időkapu 
közelépbe navigálja magát, hogy kihasználhassa a gravitációt, 
önmaga továbblövésére. A KH Vezetékek használatát nem 
lehet Fekete Lyuk továbblövéssel kombinálni.

16.0 Csatlakozási Pontok
16.1A LEHETSÉGES CSATLAKOZÁSI PONTOK

A játékban 6 “Warp Point”, Csatlakozási pont jelző van
— három 1-es ("Warp Point 1") és három 2-es 
("Warp Point 2"). A játékosok megállapodásának a 
kérdése, hogy hány vegyen részt belőlük a játékban.

16.2 CSATLAKOZÁSI PONTOK HASZNÁLATA
A Csatlakozási pontokat onnantól lehet használni, hogy az ugyanazzal a 
számmal ellátott Csatlakozási pontot felfedezték.  A játékokban, amelyekben 
mind a három, azonos számmal ellátott Csatlakozási pont 
felfedezésre került, a Csatlakozási pontokat összekötötteknek tekintjük. 
Összekötött, Csatlakozási ponton lévő hajó bármelyik, másik két 
azonos számú, Csatlakozási pontra “átugorhat”. A Csatlakozási 
pontot figyelmen kívül hagyjuk (és az azt tartalmazó rendszert 
üresnek tekintjük) a játékban, amíg nincs felfedezve másik, 
ugyanezzel a számmal ellátott Csatlakozási pont.

16.3 MOZGÁS A CSATLAKOZÁSI PONTOKON
(Mozgásukkor) a hajók keresztül utazhatnak a Csatlakozási
pontokon. Ha egy hajó egy Csatlakozási pontot tartalmazó
rendszerben van, úgy mozoghat át, távolságtól függetlenül,
bármelyik másik, ugyanezen számú, Csatlakozási pontot tartalmazó 
rendszerbe, mintha azok szomszédosak lennének egymással. A
Csatlakozási pontok igénybevételéről a játékosok maguk döntenek.

PÉLDA: Egy 3 hexa megtételére képes hajó körét egy Csatlakozási 
ponttal szomszédos hexán kezdi el. Az első lépéssel belép a Csatlakozási 
pontot tartalmazó hexába. Itt eldöntheti, hogy egy szomszédos 
rendszerbe lép tovább, vagy a Csatlakozási pontot használva egy a 
Csatlakozási ponttal azonos számú, Csatlakozási pontot tartalmzó 
hexára lép (át). Ha ez utóbbi mellett döntött, a (másik,) Csatlakozási 
pontot tartalmazó hexán még 1 további lépési lehetősége maradt.

16.4 A CS. PONTOK ÉS A KH VEZETÉKEK
A KH Vezetékek Csatlakozási pontokon keresztül is összeköt 
hetőek. A Csatlakozási pontok minden szempontból szomszédosnak 
számítanak, így ha két (azonos számú,) Csatlakozási pontot
tartalmazó hexa mindegyikében van KH Vezeték, a Vezetékek
mindkét Csatlakozási ponton keresztül tovább vezethetőek, mintha 
szomszédos hexán volnának.
16.5 VISSZAVONULÁS CS. PONTOKRÓL
Az azonos számú Csatlakozási pontok visszavonulásnál is
szomszédosnak számítanak.

17. Világvége Gépek
17.1 A VILÁGVÉGE GÉPEK HASZNÁLATA

A Mélyűr jelzők között 3 “Doomsday Machine”,
(DM), Világvége Gép van. A játékosoknak meg kell 
állapodniuk, hogy ebből hány vegyen részt a játékban. 
Amikor ez a választható szabály játékban van, a DM-

et, felfordulásakor, nem távolítjuk el a játékból, hanem 
megsemmisítéséig, aktív állapotban, a térképen hagyjuk.

17.2 HARC A VILÁGVÉGE GÉPEKKEL
A szokásos, felfedezésekor történő átfordulásakor, a DM 
azonnal megtámadja a felfedező hajó(ka)t. A DM körönként 2x 
támad “C” osztállyal és 9-es Támadás Értékkel. 2-es Védekezési 
Értéke és 3-as Hajó(test) Mérete van. A játékosok a DM-el 
folytatott harcban NEM kapják meg a 2:1-es, Flotta Méret 
Bónuszt (5.1.4) és ilyenkor ne dobjatok a Forgatőkönyv Füzet
8. oldalán található Világvége Gép Gyengesége táblázaton! Az
egyszemélyes játékkal ellentétben, a Harc végén, a DM az összes 
sérülését kiheveri. A DM-ek védettek az Aknákkal-, az Álcázással-
és a Vadászokkal szemben.

17.3 A VILÁGVÉGE GÉPEK MOZGÁSA
A DM-ek minden körben (már abban is, amelyben felfordításra 
kerültek) mozognak. Miután minden játékos mozgott, a DM-ek
1 vagy 2 hexányit mozognak, a 2 hexán belül, legközelebb lévő
bolygó-, Aszteroida- vagy hajó felé (és ott megállnak). Ha több 
ilyen dolog is egyenlő távolságra van a DM-től, akkor dobni kell és 
véletlenszerűen dől el, hogy merre mozog. Minden területnek 
egyenlő esélye van maga felé vonzani a DM-et. Ha a DM egy 
idegen bolygóhoz mozdul el, az idegeneket támadja meg. A 
DM nem fejezheti be mozgását egy felfedezetlen-, vagy egy másik 
DM-et tartalmazó hexán, de átmozoghat rajtuk. Ha 2 hexán belül 
nincs sem bolygó, sem Aszteroida, sem hajó, a DM köre végén
véletlenszerűen lép 1 hexányit.

V Á L A S Z T H A T Ó S Z A B Á L Y O K
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17.4 VILÁGVÉGE GÉP HATÁSAI
Ha a DM-mel azonos hexán hajók találhatóak, a DM azonnal 
megtámadja azokat. A DM-et a többi játékos a szokásos módon 
támadhatja meg. Ha a harc végén egy DM egy Aszteroidával-
vagy egy (akár kolonizált, akár nem) bolygóval azonos hexán
van, elpusztítja azt (kolóniánál a kolóniát is); ez(eke)t el kell 
távolítani a játékból. A DM-ek semmilyen bónuszt nem kapnak a 
bolygók-, illetve Aszteroidák elpusztításáért. A többi tereptárgyra 
a DM-eknek nincs hatása. 
17.5 A VV GÉPEK KIEGYENSÚLYOZÁSA
Az ott lévő bolygóktól- és hajóktól függetlenül, a DM sosem 
mozoghat olyan hexára, amely egy játékos Anyabolygó rendszeréhez 
tartozik (azaz, olyan hexára, amely eredetileg nem Mélyűr jelzőt
tartalmazott). Ezt a szabályt a véletlen térképű forgatókönyeknél 
nem alkalmazzuk.

18. A Kutatási Motor Korlátai
Egy birodalom reálisan, kutatásaiban nem válthat át hirtelen “0”
kutatási megbízási szintről teljes, totális kutatási kapacitásra. 
Egy játékos 10 ÉP-vel költhet csak többet kutatásra annál, amennyit az 
előző Gazdasági fázisban kutatásra költött. Például, ha egy játékos
egy Gazdasági fázisban 15 ÉP-t költött kutatásra, a következő
Gzadasági fázisban 0-tól lefeljebb 25 ÉP-ig költhet kutatásra.
Fontos, hogy, ha a játékos egy fázisában 0-t költött kutatásra, a
következő Gazdasági fázisában legfeljebb 10 ÉP-t költhet kutatásra.

19. Kiszámíthatatlan Kutatás
Ez a szabály véletlenszerű elemet visz a technológiai fejlődésbe.
Itt nincs rá garancia, hogy tudósaid képesesek megugrani a 
következő fejlesztés eléréséhez szükséges szintet. Ennek a szabálynak 
a használatakor a játékosok a játékban nem a nomál Termelési lapot 
használják, hanem a Forgatőkönyv Füzetben lévő speciálisat. 

19.1 KUTATÁSI ALAP
A Gazdasági fázis alatt, technológiai szint (7.5 általi) vásárlása 
helyett,  ÉP-idet egy kutatási alapba kell betenned. Ezt 5 ÉP-s 
“növekményekben” teheted meg, az egyes növekményeket “adomá-
nyoknak” hívjuk. Minden adomány 1 kockadobásra jogosít fel. 
Például, ha 10 ÉP-t tettél egy alapba, két kockával dobhatsz.
Az alapokat az egyes technológiákhoz kell hozzárendelni. A 
Termelési lapodra fel kell jegyezned az egyes technológia 
típusokra elköltött adományaid számát (a technológiákhoz, 
amelyek fejlesztése céljából adományaidat elköltötted). Dobás előtt az 
összes  technológiai adományodat szét kell osztanod  a technológiák között.

19.2 A DOBÁSOK EREDMÉNYEI
Miután minden adományaiddal finonszírozott alkalommal dobtál, 
dobásaid összegét jegyezd fel a Termelési lapodra. Ha dobásaid
összege egyenlő vagy nagyobb, mint a technológiai szint költsége,
azonnal meg is szerezted ezt a technológiát (és azok az ebben 
a körben megvásárolt űrhajóidra már érvényesülni is fognak).
PÉLDA: Egy játékos 5 kutatási adományt vett és megkísérli elérni 
az 1-es Kutatási szintet. Az elköltött 25 ÉP-ből, 4 adományt tett a 
Támadási technológiára, ezért a Termelési lapon, a “Támadás 1” alatt 
bekarikázza az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számokat. 5. adományát 
egy másik technológiához osztotta ki. Az első négy dobás a következő
számeredményeket hozta: 7, 5, 6 és 8, azaz összesen 26-ot. Mivel

az 1-es Támadás kifejlesztéséhez csak  ”20” dobott összértékre
volt szükség, a fejlesztés sikeresen fejeződik be, bekarikázzuk a
“Támadás 1”-et, a 6 extra (20-26) pont elvész. Ha a játékos 7-et, 5-
öt, 6-ot és 1-et (összesen tehát csak 19-et) dobott volna, a kutatás 
nem fejeződött volna be. A kutatás befejezéséhez a játékosnak, a
következő Gazdasági fázisában, egy további kutatási adományt 
kellett volna vásárolnia és a “Támadás 1”-re (meg)tennie (az
5-ös szám bekarikázásával). Ebben az esetben (és) a 
következő körben azonban a siker garantált lett volna, mivel
a játékosnak már csak egy dobott 1-re van szüksége a“20“
összérték eléréséhez. Néha bölcs lehet több kutatási dobást 
bevásárolni az elsőre szükségesnek gondoltnál, ha egy bizonyos 
technológiát mindenképpen meg akarunk szerezni egy adott körben.  

19.3 A KUTATÁSI ALAPOK KORLÁTAI
Egy birodalom 0 szintű kutatási megbízásáról, egyik pillanatról a 
másikra, nem válthat át kutatási kapacitásai teljes kihasználására, 
ezért egy játékos legfeljebb kettővel vehet több kutatási adományt 
annál, mint amennyit az előző Gazdasági fázisban vett.

PÉLDA: Egy játékos, aki 15 ÉP-t költött 3 kutatási adomány 
megvásárlására, a következő körben 0-tól 5-ig db. kutatási 
adományt vehet. Fontos, hogy, ha egy játékos 0 kutatási adományt
vett, a következő körében legfeljebb 2 kutatási adományt vehet. 
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MacGowan Térkép és Játékelem tervező: Mark Simonitch
Korrektúra: Diane Upshaw, Hans Korting, Richard Walter
Gyártási vezető: Tony Curtis
Gyártás kivitelezői: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy 
Lewis, Gene Billingsley and Mark Simonitch
Külön köszönet a számítógépes grafikáért a Strategy First 
Computer Games-nek (www.strategy-first.com)

Fordította és lektorálta: Csibu és Sakkanakku

Egy teljes  Space Empires játék tartalma:

• Egy 55,88 x 76,2 cm-es térkép

• Négy és fél ívnyi jelző

• Egy Forgatókönyv Füzet

• Egy irómappányi Termelési lap 
• Négy azonos tartamú Tájékoztató kártya

• Négy 10-oldalú dobókocka

• Egy Szabálykönyv



ŰRBIRODALMAK — Játékszabály

© 2011 GMT Games, LLC — SEPT 2011

��

BB: Csatahajók

BC: Csatacirkálók

CA: Cirkálók
CV: Hordozók*
DD: Rombolók

DN: Halálhajók

*Az űrhajó típusokat a Haladó szabályok részletezik.

A HARC MENETE RÖVIDEN
1. A hajók levétele a térképről

A. Csapdák megsemmisítése
B. Egységek felfedése
C. A támadó aknaszedést végez
D. A védekező felrobbantja (a megmaradt) aknáit
E. Arcvonalak kialakítása

2. A Harci Álcázó fél meghatározása
A több harcképes hajóval rendelkező fél lehetőséget kap
harci álcázásra (5.7). A nem harcképes egységek a harc végéig
automatikusan álcázódnak.

3. Flotta Méret Bónusz meghatározása
+1 Bónuszt kap Támadó Értékéhez az a játékos, amelynek 
kétszer annyi harcképes hajója van, mint ellenfelének.

4. A Harc kimenetelének meghatározása
Az A osztályú hajók lőnek először, őt követik a B osztályúak 
stb. Azonos osztályú hajóknál a taktikai szint dönti el, melyik 
lő előbb. Ha az is egyenlő, a védekező fél dob/lő  előbb. A 
tüzelés sohasem egyidejűen zajlik.

5  A Harc köreinek ismétlése, ameddig szükséges
Egy új tüzelési kör mindig a Harci álcázás lépéssel kezdődik.
A tüzelési körök végén, a következő körben is tüzelőképes 
hajók, lövés helyet visszavonulhatnak. (lásd 5.9).

A TÜZELÉS KIVITELEZÉSE
1. A tüzelő egység és célpontja kiválasztása.
2. A tüzelő egység Támadási Technológiai Szintjéhez hozzáadjuk
Támadási Értékét. Fontos, hogy a Támadás Technológiai Szint
a Hajó(test) Méretét nem haladhatja meg (9.2).
3. A Támadási Értéket +1-el növeljük Flotta Méret Bónusz
esetén (5.1.4).
4. A teljes, Támadási Értékből ki kell vonni a célpont 
Védekezési Értékének és Védekezési Technológiai Szintjének
összegét. Fontos: A Védekezés Technológiai Szint sem halad-
hatja meg a Hajó(test) Méretet (9.2). Találat eléréséhez a kapott
összeggel (az Ütésszámmal) egyenlőt- vagy kevesebbet kell 
dobni. Az 1-es dobás mindig talál.
A Hajó(test) Méret határozza meg, hogy egy hajó hányadik
találattól semmisül meg.

FEKETE LYUK PRÓBA DOBÁS
Dobás Eredménye

1-6 Nincs hatása

7-10 Megsemmisülés

Továbblövési kísérletnél: +2 (lásd 15.2)
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ŰRHAJÓRONCS TECHNOLÓGIAI TÁBLA (6.8)

Dobás A Szabadon Fejleszthető Technológia típusa

1-2 Hajó méret

3-4 Támadás

5-6 Védekezés

7 Taktika

8-9 Mozgás

10 Hajógyár

Techológiai
szint

Egy hajó által az egyes körökben megtehető távolság

MOZGÁS TECHNOLÓGIAI TÁBLÁZAT

Bányász Hajók, KH Vezetékek, Aknák
és Kolónia Hajók: max. 1 hexa körönként

Típus
Osztály

Támadási Érték
Védekezési Érték

Csapatazonosító-
Szám

Hajótest Méret

F: Vadászok*
R: Lopakodók*
SC: Felderítők
SW: Aknaszedők*
SY: Hajógyárak

A JÁTÉK MENETE
A. A Játékosok sorendjének meghatározása (7.4)
B. Első Kör:

111...   Játékos: a. Mozgás (lásd 4.0)
b. Harc (lásd 5.0)
c. Felfedezés (lásd 6.0)

 2-4 Játékosok: Ugyanaz, mint az 1. Játékosnál
C. Második Kör: (ugyanaz, mint az első kör)
D. Harmadik Kör: (ugyanaz, mint az első kör)
E. Gazdasági fázis (lásd 7.0 rész)—A Gazdasági fázist a
játékosok egyszerre hajtják végre, nem játékossorrendben.




