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Az ősök felemelkedése

A Hetek minden erejükkel a galaxis
dominanciájárt viaskodnak. Mialatt a konfliktus
egyre csak fokozódik, a vezetés nyugtalan
hírekről értesül az újonnan felfedezett, Sigma
Hydrae-től
Theta
Ophiuchi-ig
terjedő
szektorokból. Az eleinte kihaltnak hitt
rendszerek ugyanis nyüzsögnek az Ősöktől egész naprendszerek feletti uralmuk és fejlett
technológiájuk pedig messze meghaladja az
eddig látottakat.
Nem a békés párbeszéd hívei.
A korábbi agresszoroknak szövetségesekre van
szükségük, hogy szembenézzenek a fenyegető
veszéllyel. Ezzel egyidőben azonban új
trónkövetelők is felbukkannak a galaxis
színterén, hogy felülemelkedjenek a hetek
frakcióján. A galaxis csakugyan izgalmas változás
előtt áll.
Az Ősök felemelkednek. Képes lesz a civilizációd
a többiek közül kiemelkedve győzelmet aratni ?
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Ez a kiegészítő számos, az alapjátékhoz
felhasználható újdonságot tartalmaz: Ősi
szülőbolygók-, és Kaptárok, Ősi cirkálók-, és
csatahajók;
Ritka
technológiák
és
fejlesztések; valamint Teleport kapuk és
Szövetségesek. Emellett négy új faj is
elérhetővé válik - három teljesen egyedi, és
egy hasonló identitású csoport (A Magellán),
amelyet a játékostáblák hátoldalán találsz.
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A kiegészítő moduláris, azaz: részleteiben, és
teljes egészében is felhasználható az Eclipse
alapjátékhoz - a csapat igényeitől és
játékstílusától
függően.
Tetszőlegesen
kihagyhatod bármelyik komponenst a
játékból, ha azt nem akarod felhasználni az
adott játékban, vagy egyedi összeállítást
szeretnél. A ROTA további komponenseket is
tartalmaz, maximum kilenc fős partik
lebonyolításához. A helytakarékosság segítése
végett a dobozban egy kompakt forrástáblát is
találsz, amelyet az eredeti változat helyett
használhatsz fel.
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A kiegészítőlapkák
megkülönböztetése
Ha meg szeretnéd különböztetni a
kiegészítő új lapkáit az alapjáték
darabjaitól, a sarokban található jelölők
segítségével könnyedén megteheted.
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x72

peremvilág hajóalkatrész
lapka
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Játékos készleTE Három színű
készlet (fa, szürke, magenta), minden
játékosnak egy szín: 14 űrhajófigura (8 vadász,
4 cirkáló, 2 csatahajó), 4 csillagbázislapka, 33
lakosságkocka,
16
befolyáskorong,
3
nagykövetlapka
HEXÁK 18 szektor hexa: 3 kezdőszektor
hexa (#233–238), 4 Ősi szülőbolygó hexa
(#271–274), 3 Teleport szektor hexa (#281,
#381–382), 2 Ősi Kaptár hexa (#212, #319), 6
normál szektor hexa (#213, #320–324)

3 játékostábla, 1 kompakt
forrás tábla (mindegyik kétoldalas)

TÁBLÁK

LAPKÁK 10 ritka tech. lapka, 18 extra
tech.
lapka,
8
fejlesztéslapka,
9
felfedezéslapka, 8 Ősi cirkáló lapka, 1 ősi
csatahajó lapka, 9 extra hírnévlapka, 9
kolonizáló hajólapka, 3 összefoglaló kártya, 5
infókártya,
1
irányjelző
kártya,
9
szövetséglapka, 9 ereklye lapka, 3 ereklyebónusz lapka, 1 teleportlapka, 1 peremvilág
lapka, 72 alkatrészlapka, 1 üres lapka
EGYÉB 9 készletjelző (3-3-3 narancssárga,
rózsaszín és barna), 1 jóléti befolyásjelző
korong (lila), 1 elsődleges akciójelölő bábú
(rózsaszín), 1 másodlagos akciójelölő bábú
(sötétszürke)

3

a ritka technológiák
új megoldásokat kínálnak az űrhajóid
építéséhez, és az ellenfél képességeivel
szembeni védekezéshez - emellett sokkal
nagyobb
flexibilitást
biztosítanak
a
technológia-alapú stratégiákhoz.

ritka technológiák
A ritka technológia lapkák a kutatás (RES) fázis
során szerezhetőek meg. Néhányuk új
alkatrészek beépítését teszi lehetővé, mások új
tulajdonságokat
kölcsönöznek
hajódnak.
Minden ritka technológiából csak egy példány
létezik (nem számolva a fajok alap kezdő
technológiáját).

ritka
technológiák
ritka
technológia
lapka

előkészületek Helyezd az összes ritka
technológiát a tech. lapkákat tartalmazó zsákba.
Tech. lapkák kihúzása Ha új tech. lapkákat
húztok az előkészület-, vagy a takarítási fázisban, a választott
ritka tech. lapkákat helyezzétek a forrástábla mellé. Ezen lapkák
száma nem befolyásolja az alap szabályban meghatározott,
húzandó mennyiséget, így mindig a kihúzott normál. tech
lapkák száma a mérvadó.
ritka

technológiák

beszerzése

ezeket a technológiákat a normál tech. lapkák helyett, a kutatás
(RES) akció során vásárolhatod meg. A ritka technológia lapka
bármelyik technológiai sávodra felhelyezhető, és a kiválasztott
slot után járó vásárlási kedvezményt is érvényesítheted. Nem
húzhatsz fel ritka technológia lapkát az Ősi technológia
felfedezés alkalmával.
fajok kezdő technológiái néhány új faj
alap kezdő tech. képzettsége ritka technológián alapul. Ezen
fajok nem fejleszthetik ki a már létező technológiát még
egyszer.
új
hajóalkatrészek számos új ritka
technológia teszi lehetővé új hajóalkatrészek elvételét a
fejlesztés (UPG) fázisban.

Vadász hangár: minden vadász-hangár alkatrész
lehetővé teszi max. két, meg nem támadott űrvadász
elszállítását egy hordozóhajó aktiválási fázisa (->)
során (magyarázatot lásd jobbra). A mozgás akció
(MOV) egyik aktiválási fázisa (->) alkalmával egy v.
két űrvadász elhagyhatja a hordozóhajó hangárját, és
újabb aktiválási fázisok (->) felhasználásával tovább
mozgatható. A hordozóhajó által szállított vadászok
nem támadhatóak. A vadászok a mozgás akció
(MOV) végeztével elhagyják a hordozóhajó
hangárját. A vadászok nem ruházhatóak fel vadászhangár képességgel.

Térdimenziós Erőmező: Membránpajzs hármas
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hajótest védelemmel, kettes energiafogyasztással.

Antianyag osztó: lehetővé teszi az

Antianyag ágyúd találatainak szabad
elosztását a célpontok között
(beleértve
a
rakétákat
is,
amennyiben
rendelkezel
a
Centralizált védelem technológiával)
Minden célpontnak sebezhetőnek
kell lennie.
Neutron
hatástalanító:
az
ellenséges
Neutron
bombákat
hatástalanítja. Megj.: a Planta
speciális
tulajdonságára
nincs
hatással.
Torzító pajzs: Az ellenséges rakéták
találati értékét 2-vel csökkenti.

Álcázó berendezés: ellenfeleidnek
két hajóra van szüksége minden
egyes hajód megtámadásához.

Centralizált

védelem: miután
ellenfeled kockadobásokat hajtott
végre a rakéták elindításához,
lehetőséged van az összes ágyúddal
egy centralizált támadást intézni
ellenük, még a becsapódás előtt.
Minden találat elpusztít egy rakétát.
A találatnövelő CPU-k használhatóak
a technológiához, de az ellenfél
pajzsát gyengítő képesség nem.
Térdimenziós erőmező: a
Térdimenziós erőmező

hajóalkatrész beépíthetővé válik.

Szenzor hajótest: a szenzor
hajótest beépíthetővé válik.
Vadász hangár: a vadász
hangár beépíthetővé válik.
Flux rakéta: a Flux rakéta
beépíthetővé válik.
Zéró-pont energiaforrás: a zérópont energiaforrás

beépíthetővé válik.

Szenzor hajótest: A hajótest egy különálló

érzékelő-réteggel van ellátva, amely +1 CPU, +1
védelmi pontot ad.

Flux rakéta: Két erősen módosított, rácsleolvadás
reakciót előidéző Ionrakéta, +2 KP.

Zéró-pont energiaforrás: 12 energiapont
termelése a kvantumtér megcsapolásával.

hajó aktiválás Egy
mozgás akció (MOV) több hajó
aktiválásból áll: a szimbólum mellett
található nyilak (->) száma a lehetséges
aktiválások számát mutatja egy mozgási fázis
(MOV) során. Minden egyes aktiválásnál egy
választott hajó annyit halad, amennyit a
hajtóműve haladni képes (hexák száma).

A fejlesztések segíthetnek a
győzelmi
pontok
megszerzésében,
és
serkenthetik a termelékenységed is. A
Teleport kapuk sokkal nyíltabb galaxist hoznak
létre, ha a Teleport kapu hexákkal kombinálod
őket.

fejlesztések
Ősi monumentum: 3 GYP kapsz a
játék befejezésekor.
Ereklye Link: Minden ereklye után
1 GYP jár a játék befejezésekor.
Diplomáciai flotta: Egy diplomata,

vagy hírnévlapkát helyezhetsz el
ezen a lapkán.

Bányász kolónia: Azonnal 12

egység nyersanyaghoz (barna) jutsz.

Kutató állomás: Azonnal 12
egységnyi kutatáshoz (rózsaszín) jutsz.

fejlesztések
A fejlesztés lapkák a kutatás fázis (RES) során

szerezhetőek meg. Néhányuk nagyon hasznos
tulajdonsággal ruház fel a játék során, mások
győzelmi pontokat jelentenek a játék
végeztével. Minden fejlesztés lapka egyedi.

fejlesztés
lapka

előkészületek Végy véletlenszerűen néhány

fejlesztés lapkát (eggyel többet, mint a játékosok száma (max.
8) és helyezd a forrástábla mellé. A megmaradt
fejlesztéslapkákat tedd vissza a dobozba.
fej lesz t és la p k á k

2 játékos 3 lapka
3 játékos 4 lapka
4 játékos 5 lapka
5 játékos 6 lapka
6 játékos 7 lapka
7+ játékos 8 lapka

Kereskedő flotta: Azonnal 12

egységnyi pénzhez (narancssárga)
jutsz.

Peremvilág: Helyezd a Peremvilág

Teleport kapu: Helyezd a Teleport

Az alap- és a ritka technológiáktól eltérően a fejlesztések
ellenértékét gyakran pénz- és nyersanyagforrásból kell fedezni,
mintsem kutatási egységekből. A Kutatóállomás fejlesztést
például (lásd: fenti ábra) 5 pénz- és 5 nyersanyag egységből
vásárolhatod meg.

lapkát egy általad birtokolt hexára. A
peremvilág kutató-lakosságkockát
tartalmaz, és 5 GYP-t jelent a játék
befejezésekor, amennyiben a hexán
a te befolyásjelző korongod áll.
kaput ábrázoló lapkát egy általad
birtokolt hexára. Ez a kapu
összeköttetésben áll a galaxis szerte
található összes kapuval (bővebben:
8. oldal), és 1 GYP-t jelent a játék
befejezésekor, amennyiben a hexán
a te befolyásjelző korongod áll.

lapka hátlap

fejlesztések vásárlása

A kutatás akció során (RES) a hagyományos
technológiák
mellett
fejlesztéseket
is
vásárolhatsz. A fejlesztéseket a játékostáblád
mellé kell helyezned.

peremvilág
lapka

Teleport
portál
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Az

új ősök komoly harci
potenciált
képviselnek.
Legyőzésükhöz
speciális hajóflotta javasolt, ám győzelem
esetén busás jutalommal kecsegtetnek.
Szülőbolygóik szűkösebbé tehetik a galaxist,
hiszen
jelentősen
akadályozhatják
a
terjeszkedést.

Új ősök

ősi szülőbolygók
áttekintés Kevesebb, mint hat játékos esetén az ősi
szülőbolygók
az
üres
kezdőszektorok
kitöltéséhez
használhatóak. Mindegyiküket egy erőteljes ősi cirkáló védi a
behatolóktól.
előkészületek
Helyezz egy
véletlenszerűen választott, Ősi szülőbolygót
tartalmazó hexát a számukra kihelyezett
helyre, a jobb oldali diagramon található
elrendezés szerint. Tégy egy véletlenszerűen
kiválasztott felfedezéslapkát a hexára
győzelmi pontjával felfelé, majd helyezz rá
egy szintén random választott ősi cirkálót a
tulajdonság/érték oldalával felfelé.
szabályok
Mielőtt
az
ősi
szülőbolygót tartalmazó hexát irányításod alá
vonnád, el kell pusztítanod az ott állomásozó
Ősi cirkálót.

ősi szülőbolygó
variánsok

ősi szülőbolygó

5 j á t ék os

4 j á t ék os

3 j á t ék os

2 j á t ék os

Sikeres megsemmisítés esetén tulajdonság/érték felével lefelé
fordítva helyezd a cirkáló lapkáját a játékostáblád mellé. Minden
elpusztított Ősi cirkáló 1 GYP-t ér a játék befejeztével, ráadásul
az elpusztítást követően két hírnévlapkát is húzhatsz a zsákból.
draco-i ivadékok A megfejthetetlen és titokzatos
logikájuk következtében az Ősök még a Draco-i ivadékokat sem
tűrik meg a szülőbolygójaik közelében. Az eredeti Ősi hajókkal
tűzdelt hexákkal ellentétben ennek a fajnak is meg kell ütköznie
az Ősi Cirkálókkal, ha az Ősi szülőbolygók közelébe
merészkednek. Ráadásul az egyéb hexák csatáit túlélt Ősi
cirkálók a klasszikus Ősi hajókkal ellentétben a végső
elszámolásnál nem jelentenek plusz GYP-ket a Draco-i ivadékok
számára.

ősi ci r k á ló

galaktikus központ
elfoglalása

spec.

előkészületek A játék megkezdése
előtt helyezd az Ősi csatahajót a galaxis központját
jelképező hexára, a GKVR lapka helyett, a
véletlenszerűen választott oldalával felfelé.
szabályok Az Ősi csatahajó, akárcsak a

Regenerálódás: minden túlélt
harci kör végén 1 sebzést
visszagyógyul (lead egy lila
sérülésjelzőt)

ősi
csatahajó

Ha sikerül megsemmisítened az Ősi csatahajót, helyezd lapjával
lefelé a játékostáblád mellé: 1 GYP-t jelent a játék befejeztével,
ráadásul az elpusztítást követően három hívnévlapkát is
húzhatsz a zsákból.
Eltérően az alapjátékban
található Ősi szektorok esetétől, a Draco-i ivadékoknak is meg
kell küzdeniük a GKVR helyén állomásozó Ősi csatahajóval, ha a
központi hexára lépnek. A standard Ősi hajókkal ellentétben a
túlélő Ősi cirkáló nem jelent plusz GYP-t a Draco-i ivadékoknak a
végső elszámolásnál.
draco-i

ivadékok

tulajdonságok

Néhány Ősi cirkáló és csatahajó új speciális
tulajdonságokkal rendelkezik:

GKVR minden ellenséges űrhajót megtámad.
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Torzító pajzs: lásd a Torzító

pajzs technológiát a 4. oldalon.

Centralizált védelem: lásd a
Centralizált védelem
technológiát a 4. oldalon.

Az

Ősi

kaptárok

természetüknél fogva kiszámíthatatlanok.
Váratlan szituációkat, új helyzeteket, és
feszültséget okoznak a galaxisban.

Ősi kaptárok
áttekintés Két Ősi Kaptár hexa létezik,

egyik a középső (II), egy pedig a külső szektorokban
(III). Mindkét hexán három-három Ősi hajó
tartózkodik, amelyek átrepülhetnek a szomszédos
hexákra.
ősi

kaptár

előkészületek A játék előkészítésekor keverdd az

Ősi Kaptár hexákat az alap hexa paklihoz (figyelve a II. és III.
szektorokra), mielőtt elkészíted a hexapiramisokat.

szabályok Minden féreglyuk mellett egy 1-től 6-ig

terjedő értéket találsz. A Takarítási fázis végén minden
felfedezett Ősi Kaptár hexához hajts végre egy kockadobást: ha
az értékéhez társított féreglyuk egy felfedezett hexával határos,
mozgasd az ősi hajót erre a szomszédos hexára. Az Ősi hajók
féreglyuk generátorral rendelkeznek, így a félig nyitott féregjárat
sem akadályozza meg őket az áthaladásban. (lásd: balra)
Az ősök ráadásul Neutron Bombákkal is
rendelkeznek, így a csata befejeztével
automatikusan elpusztítják a hexán levő
lakosságmezők kockáit - ugyanúgy, ahogy azok
a játékosok, akik kifejlesztették ezt a
technológiát. Ha a célpont rendelkezik Neutron
hatástalanítóval, az Ősök a következő
sorrendben próbálják meg elpusztítani a
ősi áttekintő
kolóniákat: pénz, tudomány, és nyersanyag. infó kártya
Az Ősi hajók mindig a védekező szerepet játsszák - még akkor is,
ha ők mozognak át a szomszédos hexára.
draco-i ivadékok Ha a Draco-i ivadékokat irányító

játékos Ősi kaptár hexát húz, el kell dobnia, és új hexát kell
húznia a hexatoronyból.
Az ivadékok - akárcsak a normál Ősi hajót tartalmazó hexák
esetében - harc nélkül berepülhetnek az Ősi kaptár hexákra,
hogy elhelyezzék a befolyásjelző korongjaikat, de amíg Ősi hajó
található a hexán, nem gyűjthetik be a felfedezéslapkáért járó
jutalmat.
Ha az Ősi hajók egy olyan hehxára repülnek át az Ősi kaptárból,
amely a Draco-i ivadékok befolyásjelző korongját és/vagy
flottáját tartalmazza, nem támadják meg az ott állomásozó
egységeket/kolóniákat. Hasonlóan, ha egy Ősi hajó egy Ősi
szülőbolygó irányába mozdul el a Kaptárból, amelyen Draco-i
ivadékok állomásoznak, a játékosnak csak az Ősi cirkálóval kell
megütköznie, az időközben odaérkező "Kaptárhajóval" nem.
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A

teleport

kapuk

nyitottabbá teszik a galaxist. A jobb
összekötettéssel egyszerűsödik az utazás,
akár az univerzum túlsó felére is.

teleport kapuk
áttekintés Három Teleport szektor van a hexák között,
egy a középső II-es, egy pedig a külső III-as szektorban.
Mindhárom hexa Teleport kapukkal rendelkezik, amelyek a
Teleport hálózathoz csatlakoznak.
előkészületek Az előkészületek során keverd a
Teleport szektor hexákat a többi II-es és III-as jelzésű hexához,
mielőtt elkészíted a hexapiramisokat.
szabályok Minden Teleport kapuval rendelkező hexa

egymás szomszédjainak tekintendő (mintha két, nyitott
féreglyukkal rendelkező szomszédos hexa lenne). Átrepülhetsz,
befolyásolhatsz, és diplomáciai kapcsolatokat is létesíthetsz a
Teleport kapukon keresztül szomszédos hexák lakóival.

t elep or t
kapu

Teleport kapukat az új fejlesztések, és
felfedezőlapkák
segítségével
is
szerezhetsz.

teleport
Teleport
fejlesztés felfedező
lapka

új felfedezések
+3 pénz, +2 tudomány, +2 nyersanyag: mozgasd a
nyersanyag jelzőidet az értékek szerint, majd dobd el a
lapkát.

Ősi teleport kapu: Tedd le a Teleport kaput arra a

hexára, amelyiken találtad. A Teleport kapu
hozzákapcsolja a szektort a Teleport-rendszerhez (lásd
fentebb), tovább 2 GYP-t jelent a játék befejeztekor,
ha befolyásjelző korongod van az adott hexán.

normál
hajtómű
haladás

ugrás

6

5

Ősi csillagbázis: Tedd le a csillagbázist arra a hexára,
amelyiken találtad. Az Ősi csillagbázisok egy Ereklye
szimbólumot is tartalmaznak.

4
3

Ugró hajtómű: az ugró hajtómű segítségével a

Mozgás fázisban (MOV) bármelyik szomszédos hexára
átmozgathatod az űrhajód, figyelmen kívül hagyva a
féreglyukak állapotát/meglétét. Az ugrás egyszer
használható egy aktiválás alatt (lásd: 4. oldal). Ha a
hajó egynél többször aktiválódik ugyanazon Mozgási
fázis során, az Ugró hajtómű mindegyik aktiválás alatt
használható. Ezzel az alkatrésszel felszerelt hajókon
egyszerre csak egy ilyen hajtómű építhető be.
tervrajzain kívül is elhelyezhető. +2 energia.

Alakváltó pajzs: Minden harci körben egy sérülés
levehető az alakváltó pajzzsal szerelt űrhajókról.

Ion Romboló: Ion disruptor: ez az alkatrész egy
Ionágyúval vértezi fel az adott űrhajót, +3-at adva a
kezdeményezőértékhez.

Ha elfogynak a felfedezőlapkák

Ha kifogytok a felfedezéslapkákból, keverjétek
eldobottakat, és képezzetek belőlük új tornyot.

újra

1
P éld a m oz g á sr a

Muon energiaforrás: ez a hajóalkatrész a hajók
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2

az

A piros cirkáló egy Ugró- és egy Fúziós hajtóművel
van felszerelve, így két hexányi haladásra és egy
ugrásra képes egy aktiválási fázis alatt. A piros
játékos egy Magellán faj képviselője, ezért két
aktiválást tud végrehajtani egy Mozgási fázis
(MOV) során. Az egész Mozgási fázisát csak a
Cirkálójának mozgatására használja fel.
Az első aktiváláskor két hexányit mozog [1 & 2],
majd ugrást hajt végre [2]. A második aktiválás
alkalmával egy hexányit mozog [4], ugrik egyet
[5], majd végül még egy hexát mozog [6].

Hivatalos variánsok
Az itt ismertetett szabályok közül néhány, de akár mindegyik is
felhasználható egy-parti során. Egyezzetek meg még a játék
kezdete előtt, milyen szabályrendszer alapján szeretnétek
játszani.
kiszámíthatóbb technológiák Ha
szeretnétek előre tervezni a technológialapkákkal (és eképp
ösztönözni az első passzolást), akkor az előkészületkor, és a
takarítási fázisok végeztével az eredeti mennyiség mellett
húzzatok még egy környi technológialapkát a játékosok
számának megfelelően, és a második adagot helyezzétek
tulajdonság szerint csoportosítva a forrástábla mellé.
a játékosok
sorrendje

Ha
jobban
szeretnétek
ösztönözni/gyorsítani
a
passzolási folyamatot, a
másodikként
passzoló
játékosnak adjátok oda a
sorrend
megfordításának
jogát a következő körre.
Ehhez a másodikként

passzoló játékosnak le kell tennie a Sorrend irányát jelző kártyát
maga elé, mialatt a passzolást végrehajtja. A takarítási fázis
végén az óramutató járásával ellentétesen, vagy megegyezően
választania kell egy sorrendet, és az irányjelző kártyát a
forrástábla mellé kell helyeznie.
Törpegalaxis Ha szeretnétek három játékos

esetén szűkebb galaxist, csak 7 külső szektor-beli (III) hexából
készítsetek tornyot.
titkos szülőbolygó variáns Ha több

meglepetést szeretnétek átélni a felfedezési fázis során, eggyel
több Ősi szülőbolygó hexát keverjetek a középső (II) szektor
hexái közé az előkészítés során, majd az alapjáték felállásai
szerint kezdjétek el a játékot.

pótlólagos komponensek
kompakt forrástábla

A kompakt forrástábla helytakarékosság céljából használható. A
tábla két oldalú: egyik felén a setup-ot és a Technológiai sávokat
találod 2-6-, a hátoldalon 7-9 játékos esetén.
extra hajóalkatrészek

Az alapkészlet néhány hajóalkatrész lapkája elfogyhat
a magasabb játékosszámú partik során: a ROTA harminchat
extra hajóalkatrész lapkát is tartalmaz az ilyen esetekre.
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szövetségek
áttekintés A játékosok a céljaik elérése érdekében
szövetségre léphetnek egymással. A szövetségesek egymás
hexáin állomásozhatnak, és együtt harcolhatnak az
ellenségeikkel. A játék végén osztoznak a pontjaikban, és együtt
nyernek, vagy veszítenek.
előkészületek A szövetség opció két- és három
játékos esetén nem választható alternatíva. Négy-, és öt
játékosnál csak két játékos tartozhat ugyanahhoz a
szövetséghez.

A szövetségek egy újabb
szintjét képviselik a diplomáciának. Különösen
ajánlott, ha közös ellenség ellen harcoltok, és/
vagy
komplex
harci
stratégiában
gondolkodtok.

v or t ex
sz öv et ség
n ov a
szöv et ség

lá n g
szöv et ség

egy szövetség alapítása Két, egymással

diplomáciai kapcsolatban álló faj bármikor dönthet úgy, hogy az
egyikük akciófázisában szövetségre lép a partnerével. A
kölcsönös megállapodás során mindketten elvesznek 1-1 még
nem létező, azonos Szövetséget jelölő lapkát, és a táblájuk mellé
helyezik. Hat, vagy több játékos esetében egy harmadik fél is
csatlakozhat a már meglévő frakcióhoz, amennyiben diplomáciai
kapcsolatot ápol egyik, vagy mindkét alapító taggal (a tagok
beleegyezése szükséges a fúzióhoz !). Egy faj egyidejűleg csak egy
szövetség tagja lehet.
a szövetség előnyei az azonos szövetségben
levő játékosok nem támadhatják meg egymást. A tagok számára
engedélyezett a szövetségeseik hexáikon történő állomásozás és
áthaladás is. A szövetséges hajók nem sebesíthetik meg egymást,
és közös flottának tekintendők, amennyiben egy ellenséges hajó
támadást intéz ellenük.

Kombinált harc: Harc közben az egymással szövetségre lépett

fajok egymás oldalán, egyidejűleg vesznek részt az ellenséggel
folyó harcban ahelyett, hogy külön ütközetet vívnának. Ha az
egyikük a védekező, az összes szövetséges azonnal védekező
státuszúvá válik, és kezdeményező értékeik is összeadódnak.

Ősök elsődleges célpontja: Ha az Ősök több ugyanolyan

osztályú célponttal harcolnak (pl. ha a kockadobásaikkal két
különböző Szövetség Csatahajóját tudják támadni), elsőként azt
a fajt sebzik meg, aki utoljára lépett a hexára. Az alapszabályokat
követve az Ősök mindig a legnagyobb hajó elpusztítására/a
legnagyobb károkozásra fókuszálnak először - függetlenül a hajó
tulajdonosától.

Hírnévlapkák: A szövetség tagjai a részvétel mellett annak
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megfelelően húznak hírnévlapkákat a zsákból, hogy 1; részt
vettek a harcban 2; fajra lebontva mennyi és milyen hajót
pusztított el (az alapszabály szerint). A húzási sorrendnél a
hexára
érkezést
vegyétek
alapul.
A
szövetségesek
megmutathatják egymásnak, milyen hírnévlapkákat húztak, de
nem kötelező.

Befolyáskorong letétele: A harci fázis végén, ha több szövetség

tartózkodik a hexán, ahová a befolyáskorong letehető, a hexára
elsőként érkező játékosé a jog, hogy ezt megtegye. Ha eláll ettől a
lehetőségtől, akkor a sorban második érkező a soros, és így
tovább.

példa A zöld és piros hajók a Nova
szövetség tagjai. A zöld játékos két űrvadásszal,
a piros egy cirkálóval állomásozik a hexán.
Ellenfelük, a kék játékos két csatahajóval hatolt
be a hexa területére. A kék flotta egységeinek
száma miatt az egyik zöld, vagy a piros űrhajó
harci következmények nélkül elhagyhatja a
hexát.

kilépés a szövetségből

Bármikor kiléphetsz a Szövetségből az
Akiófázisod tetszőleges körében úgy, hogy
felfordítod a Szövetséglapkádat az Áruló
oldalra.
példa Alastair, Iain, és Ken alkotja a Nova
szövetséget. A játék végén a pontszámaik rendre
26, 44, és 30. Ellenségeik Vernor, Isaac és Larry
pontszámai: 32, 31, és 30 - ők nem tagjai
semmilyen szövetségnek. A Nova szövetség végső
pontszáma (26+44+30)/3 = 33+1/3 > azaz
kerekítve 33 pont, így ők együttesen örülhetnek a
győzelemnek.

Az egykori szövetségeseid továbbra is tagok
maradnak, és a lapkájukat is változatlanul
hagyják.

áruló
oldal

A Szövetség elhagyása nem jelenti a Diplomáciai kapcsolatok
felbontását, és az Árulókártya sem kerül hozzád. Azonban ha
úgy hagyod el a Szövetségeseid, hogy űrhajóid állomásoznak a
közös hexákon, az támadásnak minősül - ez pedig a diplomáciai
kapcsolatok azonnali megszűnését jelenti, és az Árulókártyát is
magadhoz kell venned az alapjáték szabályai szerint. Nem
csatlakozhatsz újra egy olyan Szövetséghez, amelynek korábban
tagja voltál.
szövetséglapka pontok a játék végén a
felfelé fordított Szövetséglapkák +2 GYP-t érnek a pontok
számításakor. A Szövetséglapka Áruló oldala -3 GYP-vel járul
hozzá a végső pontszámhoz.
utolsó forduló kitétel A játék utolsó
körében Szövetségeket sem alapítani, sem elhagyni nem lehet.
pontszámítás A játék befejeztével az azonos
szövetségbe tartozó játékosok összeadják pontszámaikat, majd
elosztják a játékosok számával. Az eredmény (tört esetében
lefelé kerekítve) a közös pontszámuk, győzelem esetén
osztoznak a sikerben. Egyenlőség esetén a nyersanyagjelzőkből
származó pontokat ugyanilyen módon kell kiszámítani.
draco-i ivadékok Ha a Draco-i Ivadékokkal
szövetkezel, ugyanúgy meg kell küzdened az Ősi hajókkal. Az
Ivadékok ezeket a célpontokat nem támadhatják meg..
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7–9 fős játék
áttekintés 7-9 fő esetén a játékosok a külső szektorból
kezdik a felderítést. A játékmenet felgyorsítása érdekében
szimultán játékmódot is választhattok (lásd: következő oldal).
előkészületek A játék előkészítése az alapszabályokat követi, a következő változtatásokkal:

Add a technológiazsákhoz a kiegészítő 18 extra
tech. lapkáját, illetve a Hírnévlapka zsákba tedd
bele a plusz hírnévlapkákat is. Készítsd össze a
középső, és a külső szektor hexatornyait a
játékosok száma alapján. Helyezd a belső (I) és
középső (II) hexákat oldalukkal lefelé koncentrikus

A 7-9 fős játékmód a
tapasztalt játékosok számára ajánlott. A játék
sokkal behatároltabb és könyörtelenebb, de
nagyszerű stratégiai kihívást és bonyolult
taktikai szituációkat kínál az erre fogékony
társaságnak.

extra hírnév lapkák

2x 4, 3x 3, 2x 2, 2x 1 GYP
extra
tech.
lapka

alakzatban a központi hexa körül - ez a megoldás segít
beazonosítani a kezdőhexák helyét (lásd az ábrákat a szemközti
oldalon). Jegyezd meg a kezdőjátékos start pozícióját/szektorját
[1].
A kezdőjátékostól jobbra ülő személy kezdi a sort: választ egy
fajt, és annak kezdő hexáját az óramutató járásával ellentétes
irányban a kezdőjátékos hexája mellé helyezi [2], az előzetesen
megállapított helyre (lásd ábra). A hexa természetesen
elforgatható, hogy ezzel lehetőséget biztosítson a féreglyuk
csatlakozáshoz, a középső szektor irányába. A következő játékos
ugyanígy tesz, egészen addig, míg minden játékos el nem
helyezte a fajhoz tartozó hexát a játéktéren. Végezetül a
kezdőjátékos azonos szabályok szerint szintén elhelyezi a saját
kezdő hexáját a galaxis peremén.

középső szektorok

tech lapkák

7 játékos: 12
8 játékos: 12
9 játékos: 12

7 játékos: 22
8 játékos: 24
9 játékos: 26
új tech lapkák

külső szektorok

a tak. fázisban

7 játékos: 10
8 játékos: 11
9 játékos: 11

7 játékos: 22
8 játékos: 24
9 játékos: 24

ősi sz ü lőb olyg ó v a r i á ci ók

Ezt követően minden játékos levesz egy lakosságkockát egy
tetszőlegesen választott lakosságsávjáról: ez a kocka
eltávolításra kerül a játékból.
7 főv el

takarítási fázis Az új technológia lapkák száma

a játékosok számától függően változik (10 lapka 7 játékos-, 11
lapka pedig 8-9 játékos esetén).
ősi
szülőbolygók
Az Ősi szülőbolygók
természetesen 7-8 fő esetén is használhatóak (bővebben: 6.
oldal). Ehhez használjátok a 9 fős elhelyezési ábrát, és
helyezzétek el a játékosok számának megfelelő módon, mielőtt a
kezdőjátékos fajt választ (lásd a diagramot a jobb oldalon). A
GKVR (lásd 6. oldal) ez esetben is használható.
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játékmenet változások Ilyen magas
játékosszám mellett észrevehető, hogy a középső szektorok
birtoklásáért sokkal nagyobb küzdelem alakul ki, mint az
alapjátékban, így sokszor élénken kell védeni a pozíciónkat
legalább egy központi szektor megtartása érdekében. A játék
kezdetekor szentelj figyelmet a szomszéd fajok elsőként
felfedezett szektoraira, és próbáld meg felismerni a
fenyegetéseket, illetve a diplomáciai kapcsolatok lehetőségét.
Hogy kompenzálni lehessen a középső és belső szektorok
telítettségét, egy lakosságkocka elvétele a játék elején bizonyos
fokú flexibilitást és puffert eredményez.

A kezdőpozíciók nem teljesen egyenértékűek (néhány
játékosnak lehetősége lesz két középső szektor felfedezésére is)

7-8
fővel

- ezt tartsd észben, mikor az első felfedezendő hexát
kiválasztod. A zsúfolt galaxisnak köszönhetően az extra tech.
lapkák tartalmaznak egy plusz féreglyuk generátort. Ha a
kialakult helyzet miatt elesel a felfedezés lehetőségétől, ez
megoldást jelenthet a számodra.

7 játékos

A Planta és a Draco-i Ivadékok fajok választása nem javasolt
7-9 fős parti esetén.

szimultán játék variáns
áttekintés Ha a szimultán játékmenetet választod, a
2

játék az alapszabályokat követi, a következő változtatásokkal.

előkészületek Tegyétek az Elsődleges akciójelölőt a
kezdőjátékos hexájára (rózaszín bábú), a Másodlagos
akciójelölőt (szürke bábú) pedig a vele szemközt helyet foglaló
játékos kezdőszektorára (lásd a jobb oldali diagramot).

1
8 j á té k os

2
1
9 j á té k os

2

szabályok Az Elsődleges-, VAGY Másodlagos
akciójelölőt birtokló játékosok szimultán hajthatnak
végre akciókat anélkül, hogy megvárnák, míg a sor rájuk
kerül. Fontos kitétel, hogy csak az Elsődleges
akciójelölővel rendelkező játékos hajthat végre Kutatás
(RES) akciót. Miután "A" játékos végrehajtotta az
akcióját, a nála levő Akciójelölőt az óramutató járásával
megegyező irányban "B" játékosnak adja tovább, de!
Ha "B" játékosnál van a másik Akciójelölő, "A" játékos csak akkor
adhatja át a nála levő Jelölőbábút, ha "B" a körét befejezve
átadta a sajátját a soron következő játékosnak, azaz: a két
akciójelölő nem lehet egyidejűleg ugyanazon játékosnál!
Fontos: az Akciójelölők egymástól függetlenül mozognak, így
nem kell megvárnod, míg valaki befejezi az adott akcióját,
közben is átadhatod a melletted ülőnek.
Az elsőként passzoló játékos a lila bábú mellé automatikusan
megkapja az Elsődleges akciójelölőt (rózsaszín) is. A Másodlagos
akciójelölő (szürke) így a Lila bábúval rendelkező játékossal
szemben ülő játékoshoz kerül (7-8 fős partinál a kezdőjátékostól
4.-re-, 9 fős partinál az 5. helyre ülő játékoshoz) - így a bábúk
elhelyezkedése megegyezik a játék kezdetbeli formációjával
(leszámítva a kezdőjátékos változását).
konfliktus kezelés Ha egyik játékos sem akar
végrehajtani akciót (konfliktus, vagy érdekütközés kialakulása
miatt), és a játék megáll, az utolsóként Akciójelölőt szerzett
játékos (a szín mindegy) utasíthatja valamelyik hezitáló játékost,
hogy valamilyen lépéssel fejezze be az akcióját.
játékmenet változások Ahhoz, hogy a
játék gördülékenyen haladjon tovább, mindig tisztán jelentsd be
az akciódat, és hajtsd is végre. Nincs lehetőség visszatáncolásra és
egy lépés semmissé tételére, hacsak mindegyik játékos bele nem
egyezik.

A teleport kapuk (hexák, Fejlesztések és felfedezőlapka)
használata nem ajánlott a Szimultán játék variánshoz.

1
kezdő szektorok

kezdő játékos
szektor

elsődleges
akció jelölő
másodlagos
akció jelölő

A szimultán játék variáns

nagy mértékben hozzájárul a játékmenet felgyorsításához, de
nem árt szem előtt tartani, hogy az intenzív akciók sora
néhány játékos számára kényelmetlenebb lehet. Ezért a parti
kezdetekor mindegyik oldal alaposan döntse el, élni kíván-e
ezzel a lehetőséggel, vagy sem.
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idegen fajok

a magellán
örzői
védői
mecénásai

Igaz, a Tanács nem szab gátat a hatalomért való lobbizásnak, a Hetek
közti relatív egyensúly alaposan felborult a Számkivetettek
megérkezésével. Bár a Magellán és a Megvilágosultak leginkább saját
tanaik követői, és a Szindikátus a galaxis törvényeit megvetve
kívülállónak számít, mégis jelentős szerepet játszanak az univerzum
elkövetkezendő időszakának alakulásában.

A Magellán időtlen idők óta
járja
a
galaxist
óriási
Egy ingyen felfedezéslapkát
flottájával, rég elfeledett
elvehet a technológiai fejlődésért
civilizációk relikviáira vadászcserébe (lásd felfedezés)
va.
Hajóik
a
kozmikus
Mozgási
fázisban két akciót
törmelékből állítanak elő
aktiválásthajthat végre (vagy
energiát,
hogy
elegendő
egy hajót mozgathat kétszer)
erőforrással rendelkezzenek a
végtelen üresség véget nem
Egy befolyásolás akcióval
érő fürkészéséhez. Számos
felfordíthat egy telepeshajót
Magellán
frakció
speciaBármikor lefordíthat egy nem
lizálódott az ősi ereklyék
1 használt telepheshajót, így egy
felkutatására, a forrásaik után
tetszőleges nyersanyagot kap
vadászva. Akárcsak az Ősi
hajók, úgy bukkantak fel
1 GYP jár minden felfedezés
kötelékeik sorra a galaxisunk
lapkáért, amelyet eldobtál,
1
peremén, így nem véletlen a
vagy hajóalkatrészként felhasztanács informátorainak gyanáltál; hagyd az eldobott lapkánúja, miszerint a Magellán
kat a játékostáblád mellett
nem
csak
felfedez
és
Hírnévsáv
nyersanyagot nyűjt, hanem
hosszútávú galaktikus domiKezdő technológia: Fúziós forrás
nanciára rendezkedik be.
3
1 Kereskedési ráta 3 : 1
felfedezés Első alkalommal, amikor bármely technológiasáv lapkája
eléri a 4-es szintet, azonnal kapsz egy felfedezéslapkát. Ezt a bónuszt csak az Kezdő készlet:
első alkalommal kapod meg, így csak egy technológiasáv után vehetsz el egy
ilyen lapkát. Ha a lapka valami tárgy/űrhajó, stb elhelyezését teszi lehetővé a
hexán (pl. Ősi Cirkálót, vagy Ősi csillagbázist), csak a kezdőhexádra teheted le. 233 235 237 Kezdő szektor számok
Ha a kezdőszektorod már nincs az ellenőrzésed alatt, a 2GYP-t érvényesítheted.

2

a számkivetettek

14
űrállomás
hajók
Az
Űrállomások, amelyekre a lakosságkockáidat
telepíted, Űrhajónak tekinthető és saját
tervrajzzal rendelkezik, de hajtóművet nem
kaphat. Ha egy Űrállomás megsemmisül,
helyezd a lakosságkockádat a temetőbe, de ne
mozgasd vissza a lakosságsávjaidra. Az
elpusztított Űrállomás egy Hírnévlapka
húzását teszi lehetővé az ellenfél számára.

Miután a Kataklizma háború
végigsöpört az univerzumon,
az egyik fajt száműzték a mag
vonzáskörzetéből. A Számkivetettek a galaxis peremvidékére kényszerültek, és
kénytelen kelletlen alkalmazkodtak a nehéz körülményekhez. Megfelelő életteret
sikerült
kialakítaniuk
az
Űrállomásokon a civilizációjuk
ellátásához, még a limitált
erőforrásokkal
rendelkező
rendszerekben
is.
Az
Űrállomások
egy
részét
örökölték - egyesek szerint
maguknak követelve elvették/
lopták - a Hetek kolóniáitól, és
bár a Számkivetettek valóban
úttörők
az
Űrállomások
technológiákban, a korábbi
események
feszültséget
generálnak a faj és a tanács
között. Az utóbbi időben egyre
erőteljesebben
követelik
maguknak a tanács-tagságot,
amelytől nem is járnak messze.

2

3

Mozgási fázisban két aktiválást
hajthat végre (vagy egy hajót
mozgathat kétszer)
1 GYP minden olyan
csillagbázisért a játék végén,
amelyen lakosságkockád áll

1

Hívnévsáv
Űrállomás a kezdőszektor hexán
Eltérő űrhajó tervrajzok; nem tud
Csillagbázisokat építeni
Űrállomás hajóként funkcionál (lásd
Űrállomás hajók)
Kezdő technológiák: Álcázó
berendezés, Űrállomás

3

1

Kereskedési ráta 3 : 1

Kezdő készlet:

3

2

4

234 Kezdő szektor száma

A Terran-Hegemónia háború
(30.027-33.364)
darabokra
szaggatta a Rho Indi szektort,
ahol egész bolygórendszerek
estek áldozatául a kíméletlen
csatának. A háborút követően
ismert fajok gyanús tömegeinek sokasága özönlötte el
Lepusztult Sivárság Mennyországát, ahogy később ismertté
vált a környezet. Jelenleg a
szektor a Szindikátus fennhatósága alatt áll - a könyörtelen
szervezeté, amely gyakorta
fosztogat és rabol a környező
rendszerek kolóniáin. Flottáik
váratlanul bukkannak fel,
gyorsan csapnak le, terrort és
pusztulást hozva az észrevétlen támadásaikkal. A Szindikátus bárkivel szövetséget köt,
aki hajlandó fizetni, de messze
híresek megbízhatatlanságukról is.
zsákmányolás Minden elpusztított hajó után pénzjutalmat kapsz.
Miután kihúztad a hirnévlapkákat, adj hozzá a pénzügyi helyzetedhez a húzott
hírnévlapkák száma-1 értéket. Például négy hírnévlapka esetén mozgasd a
pénzjelölődet három egységgel előrébb.
LYRA-I megvilágosultak A megvilágosultak hosszú
ideig a Lyra rendszer szegregációját részesítették előnyben,
ám rejtélyes szentély hálózataikkal lassan terjeszkedve a
szomszédos
rendszerekben,
betöltötték elméjükkel a néma
világok csendjét. A megvilágosultak csak nemrégiben
létesítettek kapcsolatot a Hetekkel, mikor a lassan terjeszkedő faj szentélyei napvilágra
kerültek. A szentélyek az elmeszublimáció folyamatába integrálódva egyfajta erőteljes
Trinity-effektust hoznak létre,
amely képes átírni a neurális
elme struktúráját, gyakorta
szignifikáns előnyhöz juttatva
ezzel a Lyra civilizációt. A
megvilágosodottak kolonizációs hajói gyakran kapcsolatba
léptek a közeli világok fajainak

Egy helyett két
Vadásszal kezdi a játékot

rho indi szindikátus

gondolataival, és apróbb morfózisokkal képesek voltak
beavatkozni az alany ok-viszonyának folytonosságába,
ezzel megváltoztatva egyes csaták kimenetelét.
szentélyek A felfrissítési fázis során építhetsz

egy Szentélyt valamelyik általad birtokolt hexán. (A
Szentélyek erőforrásokat igényelnek). Adott szinű
szentély csak azonos színű bolygó mellé építhető, és
minden bolygóhoz csak egyet építhetsz. Egy hexa több
Szentélyt is tartalmazhat, a szürke helyekre bármilyen
típus építhető. Ha az azonos értékű Szentélyekből
mindhármat felépíted, azonnal megkapod az utánuk
járó bónuszt. A Szabadság szentélyével (2) jutalmad a
Féreglyuk generátor technológia képessége. A Jólét
szentélye (4) egy extra befolyáskorongot ad (lila
Prosperity Influence korong), a Felvilágosodás
szentélye (6) 3GYP-vel jutalmaz meg a játék végeztével.

Mozgás (MOV) során akár
négy hajót is mozgathat
(négy aktiváció)
Két telepeshajó
Két nagykövet lapka hely
Árulóként nem jár a
mínuszpont a játék végén
Pénz az elpusztított hajókért
(lásd: Zsákmányolás)

–1

1

Hírnévsáv
Eltérő hajótervrajzok; nem építhet
Csatahajókat
Kezdő technológiák: Csillagbázis, Gauss pajzs

3
3

2
1

Kereskedési ráta (pénz) 3 : 2
Kereskedési ráta (egyéb) 3 : 1

Kezdő készlet:

2

3

3
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Szentélyeket építhet
(lásd lejjebb: Szentélyek)
Harci fázisban megfordíthat egy
használaton kívüli telepeshajót
EGY kocka újradobásához;
felhasználható n-szer, ahol "n"
a szabad telepeshajók száma
Mozgási fázisban két aktiválást
hajthat végre (vagy egy hajót kétszer
mozgathat
1GYP minden Szentélyért, ami
a fennhatóságod alá tartozik a
játék végén

1

Hírnévsáv
Kezdő technológiák: Torzító pajzs

3

1

Kereskedési ráta 3 : 1

Kezdő készlet:

2
238

4

3
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15
x9
szentély
lapka

x3
szentély
bónusz
lapka

x1

jólét
befolyás
korong

draco-i ivadékok Az alapjáték fajai
közé tartozó Draco-i Ivadékokra újabb speciális szabályok
vonatkoznak, amennyiben az Új Ősökkel játszatok. Ezek
magyarázata megtalálható a 6,7 és 11. oldalakon.

Ezekben a példákban az új idegen
fajokat használják a játékosok. A
speciális képességeik részletes
jellemzéseit a 14-15. oldalon
találod.

akciófázis példa
Alastair (Magellán), Ken (Száműzöttek), Iain (Szindikátus) és
Vernor (Terran) már túl vannak néhány körön, és a parti
tartalmazza a Teleport kapu hexákat [1], az Ősi szülőbolygókat
[2], és a GKVR-t [3]. Ken és Vernor alkotja a Láng szövetségét. A
példajáték aktuális akciófázisában Alastair a kezdőjátékos.
Alastair úgy dönt, hogy Kutatási fázist kezd (RES). A Zéró-pont
energiaforrás ritka technológiát választja. A technológia lapka
Harci tech.sávon [4] történő elhelyezésével -3 kedvezményt
vehet igénybe, de csak 10 tudomány egysége van a készletében.
Felfordít két telepeshajót [5], és kap két tudománypontot.
Kifizet 12 egységet, és elhelyezi a Zéró-pont e.forrást a Harci
tech. sávon. Mivel ez az első olyan tech. sáv, amely először
tartalmaz négy technológiát, Alastair elvehet egy
felfedezéslapkát is - egy Ősi Űrállomást. Úgy dönt, hogy
megtartja, és a lapkát a kezdőszektorára helyezi [6].
Ken szintén Kutatási fázis mellett dönt (RES). Elveszi a Teleport
kapu fejlesztést, fizet 8 nyersanyagot, és a lapkát a
játékostáblája mellé, a Teleport kapu lapkát pedig az egyik általa
irányított hexára [7] helyezi. A Teleport kapu összeköttetésben
áll Alastair Teleport hexájával [8], így Ken diplomáciai
kapcsolatot próbál kezdeményezni Alastairral. Mindketten
beleegyeznek, és nagykövetlapkát cserélnek.

4
5

alastair

2

8

9
7

10

Iain következik, és úgy dönt, elmozgatja a hajóit (MOV): Iain
cirkálói a Nukleáris hajtómű mellett Ugró hajtóművet is
tartalmaznak, így arra használja őket, hogy meglepetésszerű
támadást mérjen Ken rendszereire. Egyszerre aktiválja a két
Cirkálót, mozgatja [9], majd átugrik Ken kezdőszektorára [10]. A
Szindikátus négy aktivációt enged meg egy mozgási fázis alatt,
így egyidejűleg még a két Vadászát is el tudja mozgatni [11].
Vernor úgy gondolja, Ken többé már nem hasznos szövetséges.
Mielőtt bármit is tenne, elhagyja a Láng szövetséget,
megfordítja a Szövetséglapkát az áruló oldalával felfelé [12].
Utána a MOV akciót választja, és két Csatahajóját Ken hexáira
vezényli. Egy korábbi körben Vernor kifejlesztette az Álcázó
berendezést és ez most hasznosnak ígérkezik. Az első hexára
irányított Csatahajókát célbaveszi egy Vadász, és egy Űrállomás
[13], de a második észrevétlen áthaladhat az Álcázásnak
köszönhetően. A Csatahajók Vadász-hangárral technológiával
vannak felszerelve, így a második Csataható két Űrvadászt is
szállít magával, amellyel sikeresen át is halad a Teleport Kapun
át [14], Alastair szektorába [15]. Vernor és Ken visszakapják a
nagykövetlapkáikat egymástól, és Vernor elveszi az
Árulókártyát. Ken változatlanul továbbra is magánál tartja a
Láng szövetségét jelző lapkát.

3
1

6
2

iain

vernor

12

13

11

16

15

Az akciófázis addig folytatódik, míg minden játékos nem
passzolt, majd ezután kezdetét veszi a harci fázis.
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harc és felfrissítés
fázis példa
Egy másik játékban Alastair (Megvilágosodottak), Ken (Terran),
Iain (Szindikátus) és Vernor (Száműzöttek) már a harci fázisnál
tartanak. Alastair és Vernor alkotja a Vortex szövetséget. Az
akciófázisban Iain a Szindikátussal megtámadta Vernor egyik
hexáját, és Alastair szövetségesként később Iain segítségére
sietett.

kezd eményező
s orrend

Alastair 5 (védekező)
Iain
5
Vernor 1

iain

alastair

A csata a rakéta fázissal kezdődik, így Iain ki is lövi a Flux
rakétákat. A kockadobást követően hármat közülük Vernor
Űrállomása ellen indít [1], kettőt pedig Alastair Cirkálójának [2]
céloz. Az egyik kocka nem talált. Alastair rendelkezik a
Centralizált védelem technológiával, így az Antianyag ágyújával
visszalőhet a közeledő rakétákra. Emellett használhatja a
szintén meglévő Antianyag Osztó technológiáját is. 4-est dob,
amely a CPU-val együtt már találatot jelent, így elosztja az
Antianyag ágyú sebzését a közeledő rakéták között, így
megsemmisíti a két rakétát, amely a Cirkálóit vette célba [3].
Három rakéta azonban Vernor Űrállomásába csapódik, így el is
pusztítja azt [4]. Vernor a lakosságkockát az Űrállomásról a
Temetőbe mozatja, üresen hagyva ezzel az Űrállomást. A harc
ezután a kötelező ágyú csatákkal folytatódik.

vernor

Alastair Cirkálója támad először. Elvéti a kockadobásokat, így
dönt, hogy az egyik Telepeshajót felfordítva az egyik kockával
újra dob [5]. A kockadobás értéke még mindig nem talált, így
egy újabb Telepeshajó segítségével ismét dob [6]. Ezúttal a
dobás értéke 5, így elegendő ahhoz, hogy Alastair újra használja
az Antianyag osztót, ezzel megsebezve és elpusztítva Iain két
Cirkálóját [7].

3

3
2

Iain megmaradt Cirkálójának Plazma ágyúival Alastair
Cirkálójára tüzel [8], amely talál, és meg is semmisíti a hajót.

4

1

Iain kifejlesztette a Neutron Bomba technológiát, ellenben
Vernor Neutron semlegesítője megvédi a lakosságkockákat az
azonnali megsemmisítéssel szemben. Iainnak meg kell támadni
a kolóniákat az ágyúival, de csak egy talál belőlük, így Vernor két
lakosságkockáját el kell, hogy távolítson [9]. Egyetlen
lakosságkocka még megmaradt, így Vernor befolyásjelző
korongja a hexán maradhat..

8
8

5
6

9
7

9
7

11
10

A harcnak vége, így mindhárom játékos hírnévlapkákat húzhat.
Vernor húz először, és egy lapkát húz a zsákból, a harcban való
részvételért. Iain négy lapkát húz (egy a harcért, egy az
Űrállomás megsemmisítésért, és kettő a Cirkálóért), továbbá
három pénz egységet is kap a faji bónuszának megfelelően.
Alastair öt lapkát húz (egy a harcért, és négyet az elpusztított
Cirkálókért). A játékban a felfrissítési fázis következik.
A felfrissítési fázis elején, Alastair megépíti a Jólét szentélyét
[10], négy pénz egységért cserébe. Azonnal megkapja a Jólét
Szentély Bónusz lapkát [11], elveszi a lila Jólét befolyásjelző
korongot, majd elhelyezi a befolyássávján [12]. Bár Vernornak
még rendelkezésére állnak telepheshajói, de nem tehet
lakosságkockákat a hexára, mivel Iainnak még hajói
állomásoznak ebben a szektorban.
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
Kérdés: A Plantáknak is engedélyezett a Neutron
semlegesítő ritka technológia, ha nem származik előnyük
ebből ? Hasonlóan, kifejleszthetik a Száműzöttek a
Csillagbázis technológiát, vagy a Megvilágosodottak a
féreglyuk generátort, ha már rendelkeznek a Szabadság
Szentélyével?
Válasz: Igen, még akkor is, ha egyiküknek sem származik
előnye ezekből a technológiákból a játék során (kivéve a
lehetséges Technológia GYP-ket).
Kérdés: Elpusztíthatóak a Megvilágosodottak Szentélyei?
És mi a helyzet a Peremvilágokkal, vagy a Teleport
lapkákkal ?

Válasz: Nagyon erős. Ha csak és kizárólag a rakéta
támadásokra épülő flottát birtokolsz, bizonyosodj meg róla,
hogy az ellenfeled nem rendelkezik ilyen technológiákkal vagy ne hagyd, hogy mindhármat beépítse.
Kérdés: Használható a Vadász-hangár technológia az ugrás
alatt az Ugró hajtóművel felszerelt űrhajóknál ?

Válasz: Nem, egyik sem.

Válasz: Igen. Az Ugró hajtómű minden technológiával
kompatibilis, akárcsak a normál hajtóművek. Egyszerre csak
egy lehet belőle az adott hajón, és nem építhető be
Csillagbázisokba, és a Száműzöttek űrállomásába.

Kérdés: Elveszthetik a Megvilágosodottak a Bónusz
lapkáikat és a hozzájuk kapcsolódó bónuszokat, ha
elveszik az ezekhez tartozó Szentélyeket ?

Kérdés: Használható a flottádba épített Centralizált
védelem technológia a szövetségeseid flottája ellen kilőtt
rakétákkal szemben is ?

Válasz: Nem.

Válasz: Nem, csak a saját flottád ellen kilőtt rakétákkal
szemben érvényesítheted ezt a képességet.

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha a Magellán a Felfedezés
bónuszból az Ősi Űrállomást szerzi meg, és korábban már
épített egy Űrállomást a kezdő szektorjában? Építhet egy
második Űrállomást ugyanezen a hexán ?
Válasz: Nem. Ilyen esetben a lapkán látható 2 GYP-t kell
választania.
Kérdés: Nem teszi a Szimultán játékvariáns lassabbá a 7-9
fős partit azzal, ahogy az a játákos, aki utolsóként szerezte
meg az Akciójelölőt, irányíthatja a problémás helyzetek
résztvevőinek lépését ?
Válasz: Ha a játékosok folyamatosan ilyen szituációba
keverednek, ahol az Akciójelölőt birtokló játékosnak kell
döntést hoznia, ez a játékmód nem biztos, hogy a
legalkalmasabb a számukra. A normál játékszabályok
bármikor használhatóak, és egy kilenc fős partit is könnyű
lejátszani egy este alatt, ha a játékosok tapasztaltan, és
viszonylag fürgén játszanak.
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Kérdés: Nem túlzottan erős az Antianyag Ágyú, az
Antianyag osztó, és a Centralizált védelem hármasa a
rakétákkal szemben ?

Kérdés: Mi a helyzet akkor, ha az ellenség számos,
rakétával felépített hajótípust vonultat fel ellenem ?
Használhatom a Centralizált védelem technológiát
minden egyes hajótípus ellen ?
Válasz: Igen. Az alapszabály szerint minden hajótípussal
szemben külön-külön kell érvényesíteni a kockadobásokat,
így a Centralizált védelmet is használhatod ellenük.

erőmező: a
erőmező
beépíthetővé

Zéró-pont energiaforrás: a
zéró-pont
energiaforrás
beépíthetővé válik.

Flux rakéta: a Flux rakéta
beépíthetővé válik.

Vadász hangár: a vadász
hangár beépíthetővé válik.

Szenzor hajótest: a szenzor
hajótest beépíthetővé válik.

Térdimenziós
Térdimenziós
hajóalkatrész
válik.

Centralizált védelem: Lehetővé teszi az
hajódra szerelt ágyúkkal az ellenség
rakétáival
szemben
tüzelést/
megsemmisítést.

Álcázó berendezés: ellenfeleidnek két
hajóra van szüksége minden egyes
hajód megtámadásához.

Torzító pajzs: Az ellenséges rakéták
találati értékét 2-vel csökkenti.

Antianyag osztó: lehetővé teszi az
Antianyag ágyúd találatainak szabad
elosztását a célpontok között
(beleértve a rakétákat is, amennyiben
rendelkezel a Centralizált Védelem).
Minden célpontnak sebezhetőnek kell
lennie.
Neutron hatástalanító: az ellenséges
Neutron bombákat hatástalanítja.
Megjegyzés: a Planta speciális
tulajdonságára nincs hatással.

r itka
te chno ló gi ák

Diplomáciai flotta: Egy diplomata,
vagy hírnévlapkát helyezhetsz el ezen
a lapkán.

Teleport kapu: Helyezd a Teleport kaput
ábrázoló lapkát egy általad birtokolt hexára.
Ez a kapu összeköttetésben áll a galaxis
szerte található összes kapuval (bővebben: 8.
oldal) és 1 GYP-t jelent a játék
befejezésekor, amennyiben a hexán a te
befolyásjelző korongod áll.

Peremvilág: Helyezd a Peremvilág
lapkát egy általad birtokolt hexára.
A peremvilág kutató-lakosságkockát
tartalmaz, és 5 GYP-t jelent a játék
befejezésekor, amennyiben a hexán
a te befolyásjelző korongod áll.

Kereskedő flotta: Azonnal 12
egységnyi pénzhez
(narancssárga) jutsz.

Kutató állomás: Azonnal 12
egységnyi kutatáshoz (rózsaszín)
jutsz.

Bányász kolónia: Azonnal 12
egység nyersanyaghoz (barna)
jutsz.

Ereklye Link: Minden ereklye után 1
GYP a játék befejezésekor.

Ősi monumentum: 3GYP a
játék végén

fejlesztések

7 játékos: 10
8 játékos: 11
9 játékos: 11

új t ec h l ap k ák t akar í t ás i fáz i s

7 játékos: 22
8 játékos: 24
9 játékos: 26

t ec h l ap kák el őkés z í t és i fáz i s

7 játékos: 22
8 játékos: 24
9 játékos: 24

kül s ő s z ekt or ok

7 játékos: 12
8 játékos: 12
9 játékos: 12

köz ép s ő s z ek t or ok

2x 4, 3x 3, 2x 2, 2x 1 VP

7–9 players:

ex t r a h í r névl ap k ák

2 játékos: 3
3 játékos: 4
4 játékos: 5
5 játékos: 6
6 játékos: 7
7+ játékos: 8

fejl es z t és l ap k ák

