TOM LEHMANN

Felfedezés, letelepedés, fejlesztés, kereskedés, feldolgozás vagy termelés?
Melyikre van leginkább szükséged? A Föld egykori népei közül melyik tud
majd a legsikeresebben letelepedni a galaxisban, most, hogy elkészült a
Térugró Hajtómű? Ki fedezi fel a titokzatos módon eltűnt Idegen Fajok titkát?
Célod: a legsikeresebb és legerősebb birodalom felépítése az űrben!
ÁTTEKINTÉS
A Race for the Galaxy játékban a játékosok galaktikus civilizációkat építenek játékkártyákkal, amelyek világokat vagy technikai- és szociális fejlesztéseket szimbolizálnak.
Minden forduló egy vagy több fázisból áll. A játékosok minden fordulóban egyszerre
és titokban választanak egyet a hét különböző akciókártya közül, majd felfedik őket.
Csak a kiválasztott fázisok kerülnek sorra.
Ezekben a fázisokban minden játékos végrehajtja az adott fázishoz tartozó
cselekedetet, továbbá a kártyát választó játékos kap egy bónuszt ehhez az
cselekedethez.
Például, ha legalább egy játékos választja a Fejlesztés fázist, a Fejlesztés fázis sorra
kerül; egyébként átugranánk. Ebben a fázisban minden játékos egyszerre választ a
kezéből egy fejlesztést, amit lehelyezhet. A kártyát felfedése után minden játékos a
tablójára (egy játékos előtt, az asztalon lévő kártyáit hívjuk így) helyezi fejlesztését és
közben eldob a fejlesztés árának megfelelő számú kártyát a kezéből. Minden játékos,
aki a Fejlesztést választotta, bónuszként eggyel kevesebb kártyát dob el.
A Felfedezés lehetővé teszi a játékosok számára, hogy kártyákat húzzanak, és
eldöntsék, hogy melyiket szeretnék megtartani. A Letelepedés lehetőséget ad a
játékosoknak, hogy világokat helyezzenek tablójukra. Néhány világ árut állít elő akkor,
ha valaki Termelést választott. Az árukat képpel lefelé fordított kártyákkal jelöljük.
Ezek az áruk a Feldolgozás választásával beválthatók győzelmi pontokra, vagy
eladhatók, cserébe a játékos új kártyákat kap a kezébe. A kártyákkal a játékosok új
világokat népesíthetnek be, még több fejlesztést valósíthatnak meg, győzelmi
pontokhoz, a kártyák képességeihez és az azok biztosította különleges előnyökhöz is
hozzájuthatnak bizonyos fázisokban.
Aki a legjobban használja ki kártyáit, a fázisok nyújtotta és a bónusz választási
lehetőségeket, és a kártyák képességeit, hogy megépítse a legnagyszerűbb
űrbirodalmat, az győz.
A győztes a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos.

A játékosok egyszerre választanak,
hogy mely fázisok fognak sorra kerülni.
Azok a játékfázisok, amelyeket senki
nem választott ki, nem kerülnek sorra.
Minden játékos kap valamiféle bónuszt
az általa kiválasztott fázisban.
A kártyák háromféleképpen használhatók:
lehelyezhetők fejlesztésekként vagy
világokként; kezelhetők pénzként; vagy
használhatók árukként, amelyek
feldolgozhatók vagy eladhatók.

A játékosok hasznos kártyákért
felfedezésre indulnak, fejlesztéseket
valósítanak meg, világokat népesítenek
be, árukat állítanak elő. Az áruk
feldolgozhatók győzelmi pontokért
vagy eladhatók kártyákért.

A legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos
nyer!

A JÁTÉK ELEMEI
A pakliból néhány kártya ki lett választva a legelső játékodhoz (lásd: Előkészítés).
Óvatosan csomagold ki a kártyapaklikat.

fejlesztés
világ

5 induló világ kártya (”0”-tól ”4”-ig számozva kék vagy piros négyzetekeben
a bal felső és a jobb alsó sarkukban)
109 játékkártya (mint például az induló világok; ezeknek a hátlapjukra van írva a
játék címe)
- 59 világ ( szimbólummal)
- 50 fejlesztéskártya ( szimbólummal)
4 készlet a játékosok 7 akciókártyájából (ezeket használjuk a fázisok és a bónuszok
kiválasztására minden fordulóban; ezeknek nincs cím nyomtatva élénk színű
hátlapjukra)
8 kettős akciókártya a tapasztalt játékosoknak a 2 személyes verzióhoz
(
szimbólummal)
4 összefoglalólap
28 győzelmi pont (GyP) lapka: 18x 1, 6x 5 és 4x 10
Első játékod előtt óvatosan távolítsd el a győzelmi pontokat keretükből.

mintakártyák
(színes oldal)
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ELŐKÉSZÍTÉS
Tegyél elérhető közelségbe annyiszor 12 Győzelmi pont GyP lapkát, ahány játékos van,
1 és 5 GyP-s lapkákból. Tedd félre a 10 GyP-s lapkákat (és az egyéb megmaradtakat),
ezeket majd csak a játék utolsó fordulójában fogjuk használni.
Minden játékos kap egy akciókártya készletet, ami hét különböző akciókártyából áll.

induló világok

Keresd ki és keverd meg az öt induló világot. Minden játékosnak ossz ki egy induló
világot, amit mindenki felfordítva maga elé tesz. Ezek alkotják majd a játékosok
kezdeti kártya tablóját.

Az induló világok bal felső és jobb
alsó sarkukban piros vagy kék
négyzetben fehér számokkal vannak
megszámozva (a színeknek a
jövőbeni kiegészítőkben lesz szerepe). A kezdőkártyákon csak számok
vannak, négyzetek nélkül.

Első játékodban: két játékos esetén az 1 és a 2 induló világokat használd, három
játékos esetén az 1-3-at, négy játékos esetén az 1-4-et.
A megmaradt induló világokat keverd össze a játékkártyákkal. Ossz hat képpel lefelé
fordított kártyát minden játékosnak. Minden játékos átnézi ezt a hat kártyát, és két
kártyát képpel lefelé eldob a dobott kártyák paklijába. A megmaradt játékkártyák
alkotják kezdetben a húzópaklit.
Első játékodban: minden játékos azt a négy számozott kártyát kapja meg,
amelyeknek száma megegyezik a játékos induló világának számával; ezek lesznek
a kezdőkártyái. Miután kiválogattad ezeket a kezdőkártyákat, keverd meg a maradék
játékkártyákat, a maradék induló világokkal és kezdőkártyákkal együtt.
Az induló világok, a kezdőkártyák, és az akciókártya készletek előre ki vannak
válogatva a legelső játékodhoz.
Ha az Alpha Centauri nevű induló világ játékba kerül, helyezz rá egy képpel lefelé
fordított kártyát a készletből (mint a kezdeti szerencseáruját).

kezdőkártyák

Vegyél elő 12 GyP lapkát játékosonként, 1-es és 5-ös GyP lapkákból.
Tedd félre a 10-es GyP lapkákat
későbbi használatra.
Ossz minden játékosnak egy készletnyi akciókártyát és egy véletlenszerűen kiválasztott induló világot.
Keverd meg a megmaradt induló
világokat és játékkártyákat. Minden
játékos kap 6 kártyát, és 2-t eldob
közülük.

kártyatabló

A megmaradó kártyák alkotják a
húzópaklit.

induló világ
induló világ
húzópakli
dobott kártyák paklija
(képpel lefelé és rendezetlenül)

Játékosonként 12 GyP-t használj.

kártyatabló
GyP lapkák

3 játékos esetén:
vegyél ki belőlük 12-t
2 játékos esetén:
vegyél ki belőlük 24-t
(a 10 GyP-s lapkákat tedd félre)

az Alpha Centauri
induló
szerencseáruja

induló világ
(Alpha Centauri)
kártyatabló
hét különböző
akciókártyából
álló készlet

Minden játékos előtt a kártyatablója van. Ez egy vagy több képpel felfelé fordított
kártyából áll: fejlesztésekből és világokból. Néhány világnak lehet áruja. Ezeket
képpel lefelé fordított kártyákkal jelöljük, amelyek az adott világ kártyára kerülnek.
A tabló kezdetben mindössze a játékos induló világát tartalmazza
(illetve a szerencseárut, ha van).

2

A húzópakliban és a dobott pakliban
lévő kártyák ugyanúgy képpel lefelé
vannak fordítva. Hogy meg tudd
különböztetni őket, tartsd a húzópaklit
rendezetten, és dobott paklit egy kicsit
rendezetlenebbül.

A játékos fejlesztései és világai a
kártyatablóra kerülnek.

A JÁTÉK MENETE
A játék forulókból áll (általában 7-11). A játékosok minden forduló elején egyszerre és
titokban kiválasztanak egy akciókártyát, amelyet képpel lefelé maguk elé tesznek. Miután
minden játékos megtette ezt, képpel felfelé fordítják kártyáikat. Ezután a játékosok
sorrendben végrehajtják a kiválasztott fázisokat (I: Felfedezés; II: Fejlesztés; III: Letelepedés; IV: Feldolgozás; V: Termelés), kihagyva minden olyan fázist, amelyet egyetlen játékos
sem választott ki.

A játékosok minden fordulóban
titokban kiválasztanak, majd kijátszanak egy akciókártyát.

Minden fázisnak van egy cselekedete, amit minden játékos végrehajt. Továbbá az a
játékos, aki a fázist kiválasztotta, kap egy bónuszt.

Csak a játékosok által kiválasztott
fázisok kerülnek sorra.

Fontos: ha több, mint egy játékos választotta ki ugyanazt a fázist, cselekedetét
akkor is csak egyszer hajtjuk végre (és közben minden játékos, aki kiválasztotta az
adott fázist, megkapja annak bónuszát).

Az alábbi sorrendben hajtsd végre a
fázisokat:

Egy fázis bónusza módosíthatja az adott cselekedetet (mint például csökkenti az
árakat, vagy megduplázza a kapott GyP-k számát) vagy csak kiegészítheti (mint
például kártyát húzhat a fázis végén, vagy megadja a lehetőséget egy áru
eladására).

I Felfedezés
II Fejlesztés
III Letelepedés
IV Feldolgozás
V Termelés

A játékosok talán hasznosnak találják az adott fázishoz tartozó akciókártyák
lefordítását, miután a fázist végrehajtották, és mielőtt megkezdenék a következőt.
Új játékosok hasznosnak találhatják, hogy a kiválasztott akciókártyákat végrehajtási
sorrendben az asztal közepére helyezzük. Miután a játékosok megbarátkoztak a
fázisok sorrendjével, erre nem lesz erre szükség.
Miután a fordulóban az összes kiválasztott fázist végrehajtottuk, minden játékosnak el kell
dobnia annyi kártyát, hogy csak tíz (játék)kártya maradjon a kezében, ezután visszaveszi
azt az akciókártyát, amit az adott fordulóban kijátszott.
Az egymás után következő fordulók azonos módon játszandók, amíg az egyik játék
vége-feltétel be nem teljesül (lásd: Játék vége, lentebb).
A játékkártyáknak háromféle felhasználási módjuk van: lehetnek fejlesztések vagy
világok, a játékos tablójára helyezve; lehet egy pénz, amit képpel lefelé eldobsz, amikor
kifizetsz egy világot vagy fejlesztést; vagy lehet egy áru, amelyet képpel lefelé egy világra
helyezel, amikor benépesítetted, vagy a Termelés fázisban.

Minden fázisnak van egy cselekedete,
amit minden játékos végrehajt, és egy
bónusza, amit csak a megfelelő
akciókártyát kijátszó játékosok kapnak
meg.
A játékosok minden forduló végén
eldobnak annyi kártyát, hogy 10
maradjon a kezükben.
A játékkártyáknak háromféle felhasználási módjuk van:
- fejlesztések vagy világok
- egy érték (pénz) fizetéshez
- egy áru (valamelyik világon)

I: FELFEDEZÉS
Cselekedet: minden játékos húz két kártyát, majd egyszerre kiválasztják, hogy melyiket
tartják meg, és melyiket dobják képpel lefelé a dobott pakliba.

Cselekedet: húzz 2 kártyát, tarts meg
1-t, a másikat dobd el.

Minden kiosztandó kártyát osszunk ki, mielőtt egyet is eldobnánk.
Két Felfedezés bónusz van, attól függően, hogy melyik Felfedezés akciókártyát választotta ki a játékos.
Az a játékos, aki a Felfedezés: +5-t választja, öttel több kártyát húz, mielőtt választana.
Tehát a játékos 7 kártyát húz, és 1-t tart meg.
Az a játékos, aki a Felfedezés. +1, +1-t választja, eggyel több kártyát húz és eggyel több
kártyát tart meg. Szóval a játékos 3 kártyát húz, és 2-t tart meg a kezében.

Mindenki húz, mielőtt bárki dobott
volna.
Bónusz (a kiválasztott akciókártyától
függően: húzz 5-tel több kártyát, vagy
húzz 1-gyel több kártyát és tarts meg
1-gyel többet.

Tehát attól függően, hogy melyik Felfedezést választja, a játékos több kártyát kap,
vagy többet tart meg.
A különböző kártyák képességei felülírhatják ezeket a szabályokat, ha a játékos
tablóján vannak, még több kártya húzását, vagy további kártyák megtartását
engedélyezve a játékosnak.

Példa: ezzel a Felfedezés képességgel
a játékos (bónusz nélkül) négy kártyát
húzhat, és ebből kettőt tarthat meg.
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II: FEJLESZTÉS
Cselekedet: minden játékos letesz egy kártyát képpel lefelé, vagy nem, ha nem akar
fejlesztést lehelyezni. Ha minden játékos megtette ezt, egyszerre felfordítják őket, és
fizetnek értük.

Cselekedet: helyezz le és fizess ki egy
fejlesztést.

Az a játékos, aki a Fejlesztést választja, bónuszként eggyel kevesebb kártyát dob el, mint
a fejlesztés ára. Ha a játékos bizonyos speciális képességeknek köszönhetően egyébként
sem dobna el kártyát, nem kap bónuszt.

Hogy jelezze, nem helyez le fejlesztést,
néhány játékos koppint egyet az
asztalra, mások egy világot tesznek az
asztalra, és azt fordítják fel, megint
mások letesznek egy kártyát, de
felveszik, és "nem"-et mondanak,
amikor mindenki készen áll. Döntsétek
el, ti melyiket alkalmazzátok.

A játékos nem valósíthat meg egy adott fejlesztést, ha annak másik példánya már a
tablóján van.

Bónusz: eggyel kevesebb kártyát dobj
el, amikor fizetsz egy fejlesztésért.

A fejlesztéseken a rombusz mellett a kártya győzelmi pont (GyP) értéke szerepel. Ezt
majd a játékos szerzett győzelmi pontjaihoz adjuk hozzá a játék végén.

A játékosnak mindegyik fejlesztésből
csak egy lehet a tablóján.

Ha szükséges, a játékosok akciókártyájuk alá tehetik lerakott fejlesztésüket (ha
van), és csak akkor fedik fel, ha mindenki készen áll.
Minden fejlesztésen van egy szimbólum, benne a fejlesztés árával, amely 1-6 lehet. A
játékosok fizetségként ennek megegyező számú kártyát eldobnak kezükből.

A 6-ba kerülő fejlesztéseknek
van győzelmi pont értékük helyén. Ezek a kártyák változó
mennyiségű győzelmi pontot érnek a játék végén, ahogy az a kártyán jelölve van.
A különböző kártyák képességei felülírhatják ezeket a szabályokat, ha azok a
fejlesztés fázis megkezdése előtt már a játékos tablóján vannak.

A fejlesztések győzelmi pontokat érnek.
ár

GyP

A KÁRTYÁK KÉPESSÉGEI
Minden fejlesztésnek, és a világok nagy részének van egy vagy több képessége. Az
egyszerű képességek ábrákkal vannak jelölve, szöveges magyarázat nélkül (lásd az
összefoglalólapot). A különleges képességeknek van ábrájuk, világos színű fázisjelük,
és szöveges magyarázatuk a kártya alján, amely a megfelelő fázisban lép érvénybe.
Minden képesség módosítja a szabályokat, és ezek a módosítások halmozódnak. Egy
képesség csak a képesség leírásában szereplő szabályokat változtathatja meg; a többi
szabály változatlan marad.
A "Húzz" - minden fázisban, kivéve a Felfedezést - azt jelenti, hogy húzz egy kártyát, és
tartsd meg. Jelentése a Felfedezés fázisban: húzz egy kártyát, és tedd azok közé,
amelyekből választani fogsz a Felfedezés szabályai szerint.
Ha a képességeknek köszönhetően egy kártya ára 0, nem csökkenhet tovább. A
játékos ilyen módon soha nem juthat kártyához.
Egy képességnek még nincs hatása abban a fázisban, amelyikben lehelyezted; a
képesség a következő fázisban lép érvénybe.
Így a Közmunka (Public Works) képessége, hogy a tulajdonosa minden fejlesztés
megvalósítása után húz egy kártyát, nem érvényes magára a Közmunkára.
A kártyákon lévő képességek használata kötelező, amennyiben lehetséges, ha az
angol leírás nem tartalmazza a "MAY"- lehet- szót (mely esetben a játékos
szabadon dönthet arról, hogy használja-e a képességet). (Azonban a játékos
szabadon megválaszthatja, milyen sorrendben hajtja végre a képességeket, ahogy
azt majd a Feldolgozásnál bővebben is taglaljuk).
Egy választható képesség (mint például a Gyarmatosító Hajó (Colony Ship)) használata
akkor kötelező, hogyha az szükséges ahhoz a fejlesztéshez vagy bolygóhoz, amit a
A képességeket sorrendben hajtjuk végre (hatásuk pedig egyre halmozódhat). A
játékos nem "szakíthat félbe" egy képességet egy másikkal.
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A fejlesztéseknek, és a legtöbb
világnak vannak képességeik.

egyszerű
képesség

különleges
képesség

A képességek ábrázolásai a kártyák bal
oldalán szerepelnek, az I-től az V
fázisig sorrendbe szedve, így a
játékosok könnyedén átláthatják
tablójukat valamely fázis közben.
A kromoszóma szimbólum
,a
FELEMELKEDÉS (UPLIFT), a
BIRODALOM (IMPERIUM), és a
TERRAFORMÁLÁS
(TERRAFORMING) a jövőbeni kiegészítőkben jut majd szerephez.
A képességek a kártya lehelyezése
utáni fázisban érvényesülhetnek
először.
A képességek végrehajtása, ha
lehetséges, kötelező, kivéve, ha kártya
szövege mást mond.

III: LETELEPEDÉS
Cselekedet: minden játékos letesz egy világot képpel lefelé, vagy nem, ha nem kíván
lehelyezni világot. Miután minden játékos készen áll, egyszerre felfordítják a kártyákat és
kifizetik (vagy meghódítják) őket.

Cselekedet: helyezz le és fizess ki egy
világot, és helyezd el a jelölt szerencseárukat.
ár

A legtöbb világon van egy 0-6 közötti fekete szám, fekete körben; ez a világ ára. Hogy
.
kifizesse ezeket a világokat, a játékos ezzel a számmal megegyező mennyiségű kártyát
dob el.
A játékosok, akik a Letelepedést választják, bónuszként húznak egy kártyát, miután
lehelyeztek és kifizettek (vagy meghódítottak) egy világot.
A világ karikája mellett van a győzelmi pont értéke. Ezt majd hozzáadjuk a játékos
győzelmi pontjaihoz a játék végén.
A különböző kártyák képességei felülírhatják ezeket a szabályokat, ha a játékos
tablóján vannak, mielőtt a letelepedés fázis megkezdődik.

szerencsevilág

Bónusz: húzz egy kártyát, miután
lehelyeztél egy világot.
GyP

Szerencsevilágok: néhány világnak színes "gyűrűje" van a karikája körül, jelezve, hogy

ezek szerencsevilágok, és egy árut kell tenni rájuk, amikor először letelepedünk rájuk.
Ennek megtételéhez a játékos a világ lehelyezésének velejárójaként elvesz egy kártyát
képpel lefelé - anélkül, hogy megnézné - a pakliból, és a világ jobb alsó részére teszi
(hogy a világ GyP értéke és képességei láthatóak maradjanak). Ez a kártya egy, a világ
gyűrűjének színe által jelzett típusú árut jelképez.
Négyféle áru van a játékban:

termelő világ

A világok győzelmi pontokat érnek.
Egy szerencseárut egyszer kapsz
meg, amikor először helyezed le a
világot.

- Idegen technológia,
ezek az Idegen Fajok által visszahagyott eszközök.
- Genetikai,
ezek a biológiai kutatásokhoz használt genetikai alapanyagok.
- Ritka anyagok,
uránontúli elemek, amelyekre a Térugró Hajtómű működtetéséhez van
szükség.
- Újszerű áruk,
mint például műtárgyak és szórakoztatásipari cikkek.

Katonai Hódítás: néhány világnak piros karikája van, benne egy 1-7-ig terjedő, piros
kontúrú számmal; ez a világ védekezőereje. Ezek a világok nem helyezhetők le fizetéssel, hanem meg kell őket hódítani. Hogy meghódítson egy világot, a játékos Hadseregének ugyanakkorának vagy erősebbnek kell lennie, mint a világ védekezőereje. Ilyenkor a
játékos egyszerűen lehelyezi - szerencseárujával együtt, ha van gyűrűje a világnak anélkül, hogy fizetne érte (és ezután húz egy kártyát, ha a játékos a Letelepedést
választotta).
A Hadsereget különböző induló világok, fejlesztések és világok biztosítják, de csak a
letelepedés fázis végéig.

A szerencseáruk a
gyűrűkkel rendelkező
világok tetejére helyezendők.
A katonai világokat (piros karikákkal) a
lehelyezés során meg kell hódítani.

Néhány fejlesztés és világ, mint például az Empátia Világa (Empath World),
csökkentik a játékos Hadseregének összerejét.
Az Új Katonai Taktikák (New Military Tactics) eldobható a játékos tablójáról +3
Hadseregért, ami a fázis végéig érvényes.
A Kapcsolat Specialista (Contact Specialist) lehetővé teszi a játékosnak, hogy fizessen
egy katonai világért (kivéve egy Idegen katonai világért) a világ védekezőerejénél eggyel
kisebb árral.
Fontos: az árat nem csökkenti a játékos Hadserege (a Hadsereg és az egyszerű fizetés
soha nem kombinálható).
A Replikáns Robotok (Replicant Robots), Bányarobotok (Mining Robots), stb.
kombinálhatók egy Kapcsolat Specialistával, hogy csökkentsék egy katonai világ
lehelyezésének árát. Így a Gyarmatosító hajó egy Kapcsolat Specialistával megengedi
egy (nem Idegen) világ ingyenes lehelyezését.

védekezőerő
Hogy meghódíthasson egy katonai
világot, a játékos Hadseregének
megegyezőnek vagy erősebbnek kell
lennie, mint annak a védekezőereje.

Tehát két teljesen eltérő módja van a katonai világok lehelyezésének.

példa a katonai erőkre
Egy Kapcsolat Specialista lehetővé
teszi a játékosnak, hogy fizetéssel
helyezzen le egy katonai világot,
ahelyett, hogy meghódítaná.
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IV: FELDOLGOZÁS
Cselekedet: minden játékos kötelezően alkalmazza feldolgozó képességeit, hogy árukat
dobjon el győzelmi pontokért és/vagy kártyák húzásáért.
Néhány képesség többféle árut dolgoz fel. Mások csak egy adott
fajtát. Néhány, mint a Hiány Kifizetése (Deficit Spending),
kártyákat dolgoz fel, nem árukat, amelyeket a játékos a kezéből dob
el. Néhány képesség, mint az Új Gazdaságé (New Economy), nem
igénylik bárminek az eldobását; egyszerűen csak a Feldolgozás
fázisban fejtik ki hatásukat.
A kártyák eldobása képpel lefelé történik (anélkül, hogy megnéznéd). Minden árut csak az
egyik képesség dolgozhatja fel. Egy áru lehet az őt feldolgozó világon és máshol is. Ha
egy képesség több árut is fel tudna dolgozni, akkor a játékos választhat, hogy melyik árut
dolgozza fel.
A feldolgozás kötelező. Azonban a feldolgozó képességek bármilyen sorrendben
végrehajthatók, így előfordulhat, hogy feldolgozatlan áruk maradnak meg, amelyek más
sorrend esetén feldolgozhatók lettek volna (annak köszönhetően, hogy a feldolgozatlan
áruk típusa nem felel meg a játékos megmaradt feldolgozó képességeinek).
Minden feldolgozó képesség csak egyszer használható egy feldolgozás fázisban. Néhány
képesség több árut is feldolgozhat, a megadott maximális mennyiségig, és mindegyik
feldolgozott áruért megkapjuk a feldolgozás eredményét. Ha ilyen képességet használunk,
akkor a lehető legtöbb árut fel kell dolgozni.
Szóval: az a játékos, akinek három újszerű áru van a tablóján, egy
Új Vinland (New Vinland) és egy Szabadkereskedelmi Társulás
(Free Trade Association), nem dolgozhat föl két árut az SZKT
képességével (feldolgoz maximum 3 újszerű árut mindegyik után 1
GyP lapkáért és egy kártyáért) és ezután, a kapott kártyákra
alapozva úgy dönt, hogy az Új Vinland képességét használja
(feldolgoz egy árut két kártyáért). Most már a harmadik árut is fel
kell dolgoznia a SZTK-val.
(Ezeket a képességeket fordított sorrendben is végrehajthattuk
volna, de ezt azelőtt kell eldönteni, hogy végrehajtanánk a SZTK
képességét - ha egyszer egy képességet végrehajtunk, nem
szakíthatjuk félbe egy másik képességgel).
Két lehetséges Feldolgozás bónusz van, attól függően, hogy a játékos melyik akciókártyát választotta.

$: Kereskedelem: annak a játékosnak, aki a Feldolgozás: Kereskedelmet választotta,
el kell adnia egy áruját (mielőtt végrehajtanánk a feldolgozó képességeket) úgy, hogy
eldobja azt, majd az áru típusától függően kártyákat húz: Idegen technológia: 5 kártya;
Genetikai: 4 kártya; Ritka anyag: 3 kártya; Újszerű: 2 kártya.

Cselekedet: használd feldolgozó
képességeidet, amennyiben lehetséges, általában hogy árukat dobj el
győzelmi pont lapkákért.

példa a feldolgozó képességekre

Ritka anyag
feldolgozása
(2 áru 3 GyP-ért)

Hiány
Kifizetése

A feldolgozó képességeket kötelező a
lehetőségekhez képest teljesen
kihasználni, de a képességek bármilyen sorrendben felhasználhatók.

Szabadkereskedelmi
Társulás

Új
Vinland

Bónusz (a választott akciókártyától
függően): eladhatsz 1 árut vagy kétszer
több GyP lapkát kapsz.
Fontos: a Kereskedelem nem egy
független fázis; a Feldolgozás előtt
kerül sorra, csak azoknak, akik
kiválasztották.

Csak a Feldolgozás: Kereskedelmet választó játékosok
adhatnak el egy árut.
Azok a játékosok, akik a Feldolgozás: Kereskedelmet választják, végrehajtják az összes
Kereskedelem különleges képességet is (ezek a $ mellett találhatók) ehhez az értékesítéshez (általában extra kártyákat húzhatnak).
Azok a játékosok, akik a Feldolgozás: 2x GyP-t választják,
megduplázzák a feldolgozó képességeik által termelt győzelmi pont
lapkák mennyiségét - de nincs semmi egyéb hatás.

Kivétel: a kezedből eldobott kártyákért járó GyP-kat (ilyet olyan képességekkel szerezhetsz, mint a Hiány Kifizetése vagy a Kereskedővilág (Merchant World)) ez a bónusz
nem duplázza meg.
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példa a Kereskedelem képességre

V: TERMELÉS
Cselekedet: helyezz egy árut minden termelő világra (színes karikájú világok), amelyiken
nincs áru, úgy, hogy elveszel egy kártyát képpel lefelé - anélkül, hogy megnéznéd - a
kártyapakliból és a világ jobb alsó részére teszed (hogy láthatóak maradjanak a világ
GyP-jai és képességei). Ez az áru olyan típusú, mint amilyent a világ karikájának a színe
jelöl.
Egyik világon sem lehet egynél több áru. Az árut a világ jobb alsó
részére helyezd, úgy, hogy ne takard el a világ GyP-ait és képességeit. Néhány világ, mint az Ékkő Világ (Gem World), az árutermelés
velejárójaként kártyához is juttat. Ha egy ilyen világon már van áru,
nem húzhatunk.
Azok a játékosok, akik a Termelést választják, bónuszként termelnek egy árut (ha
lehetséges) az egyik olyan szerencsevilágukban, amelyiken még nincs áru.
Néhány kártya, mint például a Genetikai Labor (Genetics Lab),
ugyanígy tud árut termelni szerencsevilágokban (amelyeken még
nincs áru).
Mások, mint például a Pángalaktikus Liga
(Pan-Galactic League) egy kártyát termel
valamilyen típusú, a játékos tablóján lévő
világok után (mint például a Genetikus
világok, amelyeknek zöld gyűrűjük vagy
zöld karikájuk van).

FORDULÓ VÉGE, KÁRTYÁK, ÉS LAPKÁK

Cselekedet: helyezz minden világra egy
árut, amelyiken nincs, de tud termelni.

Helyezd a termelt
árukat a termelő világokra
(színes karikájú világokra).
Bónusz: termelj egy szerencseárut.
A kártyákat vagy szerencseárukat
termelő képességek kétszer szerepelnek a kártyán, egyszer bal alul, az V.
fázishoz tartozó képességeknél, és
egyszer felül, a jobboldali sarokban,
egyfajta segítségként a termelés
kiosztásánál.

Miután minden kiválasztott fázis véget ért, minden játékos addig dob, amíg 10
(játék)kártya marad a kezében, mielőtt elkezdődne a következő forduló.

Minden forduló végén dobj annyit, hogy
10 kártya maradjon a kezedben.

Minden dobás képpel lefelé történik. Tartsd a dobott paklit egy kicsit rendezetlenebbül,
így nem fogod összekeverni a húzópaklival.

A dobott lapok képpel lefelé vannak és
rendezetlenek.

Ha a húzópakli elfogyott, keverd újra a dobottakat, és azokból alkoss egy új húzópaklit.
Minden játékos GyP lapkái és a kezükben maradt kártyák száma szabadon megvizsgálható. Váltsd át a GyP lapkákat, ha szükséges.

JÁTÉK VÉGE
A játék valamelyik forduló végén ér véget (a dobásokat is beleértve) ha:
- egy játékosnak 12 vagy több kártyája van a tablóján vagy
(egy játékosnak a tablóján 12-nél több kártya is lehet, ha az utolsó
fordulóban egy világot és egy fejlesztést is lehelyez)
- az utolsó győzelmi pont lapkát is kiosztottuk.
Ha a győzelmi pont lapkák elfogynak, vedd elő a 10 GyP lapkákat és váltsd át a játékosok
által korábban megszerzett pontjaikat ezekre, így ki tudod osztani az összes győzelmi
pontot, amit a játékosok az utolsó feldolgozás fázisban szereznek.
Add össze a játékosok fejlesztés és világ GyP-ait, a GyP lapkáit és a 6-árú fejlesztések
játék végén járó GyP-jait.

A játék akkor ér véget, ha:
- egy játékosnak 12 vagy több kártyája
van a forduló végén, vagy
- elfogynak a GyP lapkák.
Fejezd be az utolsó fordulót. Ha
szükséges, használd a 10 GyP
lapkákat.
Minden játékos összeadja
- tabló-kártyáinak GyP-ait
- GyP lapkáit
- a GyP-kat a
fejlesztésekért

A legtöbb ponttal rendelkező játékos
győz!

A legtöbb ponttal rendelkező játékos győz!
Ha kettő vagy több játékos között holtverseny van, a legtöbb kézben
lévő kártyával (dobás után) és világain lévő áruval rendelkező játékos
győz.
Ha még mindig holtverseny van, az összes érintett játékos győz.

Játék után válogasd ki a jobb alsó
sarokban négyzetben lévő, számmal
megjelölt induló világokat a pakliból.
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IDŐZÍTÉS
A játékosok általában egyszerre cselekszenek.
Azonban van néhány eset, ahol a játékosok sorrendjével probléma lehet, mint például:
- amikor nincs elég kártya a húzópakliban, vagy
- amikor a GyP lapkák elfogynak a Feldolgozás fázisban, vagy
- a játékosok a játék vége felé hajtanak végre letelepedést.

Sorrend probléma esetén haladj
óramutató járásával megegyező
irányba, a legisebb (eredeti) induló
világgal rendelkező játékossal kezdve.

A játék vége felé, ha több játékosnak is van Új Katonai Taktikája
vagy Gyarmatosító Hajója, lehet, hogy valamelyik játékos tudni
akarja, hogy melyik másik játékos fogja használni (és eldobni) ezen
kártyák egyikét vagy lerakni egy tizenkettedik kártyát a tablójára
(amivel a forduló végén befejeződik a játék), mielőtt eldöntené, hogy
ő használja-e ezen kártyák valamelyikét.
Ezekben és az ehhez hasonló esetekben, óramutató járásával megegyező irányban játszd
le a fázist, a legkisebb számozású (kezdeti) induló világgal rendelkező játékossal kezdve.

2 JÁTÉKOS JÁTÉK (gyakorlott játékosok részére)
Alapvetően két játékos is játszhat a normális szabályok szerint. Ha már egy kicsit
megbarátkoztál a játékkal, játsz az alábbi módosítások szerint:
- Minden játékos egy teljes, kilenc akciókártyából álló készlettel
játszik, és kettőt választ ki minden forduló elején.
- Az a játékos, aki mindkét Felfedezés bónuszt kiválasztja, nyolc
kártyát húz, és kettőt tart meg (plusz a különböző képességek
hatásai).
- Ha egy játékos két Fejlesztést vagy két Letelepedést választ,
akkor két teljes fázis lesz az adott típusból (és ez a játékos
mindkettőben megkapja a bónuszt). Ha ellenfele szintén kiválasztotta
egyszer ezt az akciót, az ellenfél a két fázisból az elsőben kapja
meg a bónuszát. Az első fázisban lehelyezett képességek a
másodikban már felhasználhatók.
- Annak a játékosnak, aki a két Feldolgozást választja ki, el kell
adnia egy árut, mielőtt más árukat dolgozna fel dupla GyP-ért.

ALKOTÓK
Kinézet, fejlesztés és szabályok: Tom Lehmann
Háttértörténet: Frederik Pohl és David Brin
Eredeti grafikák és segítség a fejlesztéshez: Wei-Hwa Huang
Grafikák: Mirko Suzuki
Illusztrációk: Martin Hoffmann és Claus Stephan
Tesztelés és tanácsok
Corin Anderson, Brian Bankler, Eric Brosius, Mark Delano, David des Jardins, Chris Esko,
Barry Eynon, Jeff Goldsmith, Dave Helmbold, Jay Heyman, Beth Howard, Bryan Howard,
Joe Huber, Chris Lopez, Larry Rosenberg, Ron Sapolsky, Steve Thomas, Jay Tummelson,
Lou Wainwright, Don Woods, és még sokan-sokan mások! Köszönjük mindenkinek!
Különösen köszönet (kötelességből is): Wei-Hwa Huangnak
Különleges köszönet illeti még: Rob Watkinst, aki segédkezett nekem a 90-es évek
közepén egy kiadatlan CCG-n, a Párbaj a csillagokért-en, amiből ebben is sok van;
Richard Borgot, egy kulcsötletéért; Stefan Brücköt, akik megengedte Richardnak és
nekem, hogy a Puerto Rico kártyajáték egyik prototípusán dolgozzunk; és Andreas
Seyfahrtnak, aki nélkül nem lett volna inspirációnk megalkotni ezt.
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2 játékos játék: használd mind a kilenc
akciókártyát, kettőt választva ki minden
forduló elején.

A KÁRTYÁK KÉPESSÉGEI (fázisok szerint)
I: FELFEDEZÉS
Húzz többet

Tarts meg többet

Húzz 1-gyel vagy 2-vel több
kártyát, amelyből választasz.

Tarts meg 1-gyel több kártyát.

Ezek a képességek nem
változtatnak a megtartható
kártyák számán.

Húzz és tarts meg többet
Húzz 2-vel több kártyát,
amelyből választasz; tarts
meg 1-gyel többet.

II: FEJLESZTÉS
Húzz

Ár csökkentése
Húzz 1 kártyát a Fejlesztés
fázis kezdetekor.

III: LETELEPEDÉS

Egy fejlesztés ( )
lehelyezése után húzz 1
kártyát.

A képességek nem csökkenthetik az árakat 0 alá, és nem lehet hatásuk abban a fázisban,
amelyikben lehelyeződtek.

Ár csökkentése
Ár-2 egy nem-katonai (
világ lehelyezéséhez.

Csökkentsd egy fejlesztés
( ) lehelyezésének árát
1 vagy 2 kártyával.

Húzz miután

Speciális árcsökkentés
)

Ár-1 egy Ritka anyag
szerencse- vagy termelő
nem-katonai világ (
)
lehelyezéséhez.

Ár csökkentése 0-ra
A játékos eldobhatja (nem
kötelező) ezt a kártyát a
tablójáról, hogy egy
nem-katonai világ ( ) lehelyezésének
árát 0-ra csökkentse. Nem használható
egy Idegen szerencse- vagy termelő világ
(
) lehelyezéséhez. Lehelyezhető
vele az Idegen Rosetta-i Kő Világ (Alien
Rosetta Stone World).

A képességek nem csökkenthetik az árakat 0 alá, és nem lehet hatásuk abban a fázisban, amelyikben lehelyeződtek.
Katonai világ ( ) betelepítésénél az árcsökkentések csak a "fizetés katonai világért" esetében használhatók.

Hadsereg
A Hadsereg erejét növelik egy
katonai világ ( ) meghódításakor.

Speciális Hadsereg
+4 a Hadseregednek egy
Lázadó katonai világ ( )
meghódításánál.

A -1 is kötelező.
Ez a képesség csökkenti a
játékos Hadseregét,
megnehezítve a világok
meghódítását.

Ideiglenes Hadsereg
A játékos eldobhatja (nem
kötelező) ezt a kártyát a
tablójáról, hogy a
Letelepedés fázis végéig
+3 Hadsereghez jusson.

Fizetés Hadseregért
Cselekvésként a játékos
lehelyezhet (nem
kötelező) egy katonai
világot ( ) nem-katonai
világként ( ). Az ár a világ védekező
ereje-1, valamint a többi kedvezmény.

Speciális árcsökkenté
/Hadsereg
Csökkentsd a jelzett
típusú (
)
világ lehelyezésének árát,
vagy add hozzá a játékos
Hadseregéhez az adott
típusú világ meghódításakor.

Húzz miután
Húzz 1 kártyát miután
lehelyeztél egy világot
(
).

Ez nem használható fel egy Idegen
szerencse- vagy termelő világ (
)
lehelyezéséhez. A Kapcsolat
Specialistának szintén van -1
Hadsereg-képessége.
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$: KERESKEDELEM
Bármelyik áru

Meghatározott árutípus

Egy áru eladásánál húzz
1-gyel vagy 2-vel több kártyát.

Húzz 1-gyel, 2-vel,
vagy 3-mal több
kártyát a jelzett
típusú áru
(
)
eladásakor.

Ezen világ áruja
Húzz 1-gyel vagy 3-mal
több kártyát, amikor ezen
képesség világának ( )
áruját eladod (plusz a többi
használható Kereskedelem
képesség, ami megfelel
ennek a típusnak).

IV: FELDOLGOZÁS
Bármelyik áru

Meghatározott számú áru
Dobj el 1 árut
(bármilyen típusút)
a jelölt GyP
lapkák és/vagy
kártyák megszerzéséhez.

Dobj el "maximum"
Dobd el maximum a
jelzett számú árut a
jelölt GyP lapkák és/vagy
kártyák megszerzéséhez
(minden áru után).
Ha végrehajtod ezeket a
képességeket, a lehető
legteljesebb mértékben
ki kell használnod őket.

Dobj el 2 árut (bármilyen
típusút, lehet azonos is)
3 GyP lapka
megszerzéséhez.
Dobj el pontosan 3 árut,
három különböző típusból
(
) 3 GyP
lapka megszerzéséhez.

Összes áru
Dobd el az összes árut
(általában a többi feldolgozó képesség felhasználása után)
a dobott árumennyiségnél eggyel
kevesebb GyP lapka megszerzéséhez.
Példa: ha a játékosnak a képesség
végrehajtásakor 3 áruja volt, az
összeset eldobja 2 GyP-ért.

Példa: két áru maradt meg (a megfelelő
típusból), tehát a játékosnak ezen
képességek egyikének felhasználása
után mindkettőt el kell dobnia.

Húzz

Húzz, ha szerencsés vagy
Húzz 1 kártyát.
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Mondj egy számot 1 és 7
között. Csapd fel a
húzópakli legfelső lapját.
Ha az ára vagy a
védekezőereje megegyezik
a megnevezett számmal,
tartsd meg. Ellenkező
esetben dobd el.
A Hazárd Világnak (Gambling World)
emellett van egyszerű feldolgozó
képessége is.

Meghatározott típusú áru(k)
Dobd el a jelölt típusból
(
)a
jelzett számú áru(kat) a
jelölt GyP lapkák és/vagy
kártyák megszerzéséhez.

Kártyákért a Kereskedelem
árain Dobj el 1 árut annak

Kereskedelem árával
megegyező mennyiségű
kártyáért ( Újszerű: 2;
Black Market
Ritka anyag: 3;
Trading World
Genetikai: 4; Idegen: 5).
A Kereskedelem képességek nem
használhatók ennél a képességnél.
Dobj el 1 árut annak
Kereskedelem árával megegyező mennyiségű kártyáért
Trade
( Újszerű: 2;
League
Ritka anyag: 3;
Genetikai: 4 Idegen: 5), plusz
hajtsd végre a Kereskedelem
képességeket (ennek a kártyának a
Kereskedelem képességét is beleértve).

Dobj áruk helyett kártyákat
A játékos eldobhat (nem
kötelező) kezéből maximum
2 kártyát darabonként
1 GyP-ért.
Ezek a GyP-k nem
duplázhatók meg a
Feldolgozás: 2x bónusszal.

V: TERMELÉS
Termelj árut
Termelj egy árut ebben a
világban (ha még nincs rajta
áru).

Termelj szerencseárut
A játékos termel egy árut
szerencsevilágainak ( )
egyikén, amelyiken még
nincs áru.

Húzz
Húzz 1 vagy 2 kártyát.

Húzz típus után
Húzz 1 kártyát minden egyes
meghatározott típusú
(
) áruért, amit
ebben a Termelés fázisban
termeltél.

Húzz világok után
Húzz 1 kártyát minden egyes
Genetikai termelő vagy
szerencsevilág (
) után,
amely a tablódon van.

Termelj árut és húzz
Termelj egy árut ebben a
világban (ha még nincs rajta
áru) és ezután húzz 1 vagy
2 kártyát. Ha nem termeltél
árut, nem húzhatsz kártyát.
Ezen képességek
termelés-emlékeztetői csak
a húzz kártyát ábrákat
mutatják.

Húzz típus-többség után
A Termelés végén húzz 2
kártyát, ha több Ritka elem
árut ( ) termeltél ebben a
fázisban, mint bármelyik
másik játékos.

Termelj meghatározott
szerencseárut
A játékos termel egy
árut megfelelő típusú
(
)
szerencsevilágainak
egyikén, amelyiken
még nincs áru.

Húzz szerencseáru
termelése után
Húzz 1 kártyát miután
termeltél egy árut ebben a
világban ( ).
Ezen képesség termelés-emlékeztetője
egy ezen világ ábrát mutat, amin egy
húzz egy kártyát ábra van.

Húzz különböző típusok után
Húzz 1 kártyát minden
különböző árutípus
(
) után,
amit ebben a Termelés
fázisban termeltél.

A KÁRTYÁKRÓL
Eloszlás (114 játékkártya)
•
5 induló világ: 4 és 1
• 22 egyéb katonai világ
• 37 egyéb nem-katonai világ
• 12 6-árú
fejlesztés
• 38 egyéb fejlesztés: 19x2
23 katonai világ :
• 6 db 1 védekezőerejű (1 Lázadó)
• 7 db 2 védekezőerejű
(1 Idegen, 1 Lázadó, 1 induló)
• 3 db 3 védekezőerejű (2 Lázadó)
• 2 db 4 védekezőerejű (1 Idegen)
• 2 db 5 védekezőerejű
(1 Idegen, 1 Lázadó)
• 2 db 6 védekezőerejű
(1 Idegen, 1 Lázadó)
• 1 db 7 védekezőerejű (1 Lázadó)
A Kapcsolat Specialista nem
használható a 4 Idegenhez

19 hadsereget biztosító kártya:
• 7
2x +1, 3x +2, 2x +3
• 2
dobás után 3-at adó
• 6
4x +1, 1x +2, 1x +3
• 2
+1
• 2 induló világ:
+1;
+2
Galaktikus Birodalom: +4 a
7 Lázadó ellen
1 és 1 : +2 a 4 Idegen ellen
Alpha Centauri: +1 a 3 Ritka ellen
• 5 kártyán van -1 Hadsereg
91 fizetéssel lehelyezhető kártya:
• 2 db 0 árú: 0
és 2
• 18 db 1 árú: 12
és 6
• 23 db 2 árú: 12
és 11
• 14 db 3 árú: 4
és 10
• 13 db 4 árú: 8
és 5
• 7 db 5 árú: 2
és 5
• 14 db 6 árú: 12
és 2

25 szerencsevilág:
2
és 3
• 5 Újszerű:
• 7 Ritka:
5 (1 induló) és 2
• 7 Genetikai:
2 és 5
• 6 Idegen:
3
és 3
21 árutermelő világ:
• 9 Újszerű:
8 (1 induló) és 1
• 6 Ritka:
5
és 1
• 4 Genetikai:
3
és 1
• 2 Idegen:
1
és 1
6
és 2
egy meghatározott
típusú szerencsevilágban termel árut;
1
bármilyen szerencsevilágban
termel.
33 kártya feldolgoz egy vagy több árut:
• 13 (3 induló) és 2
• 15
2
és 1
kártyákat dolgoz fel GyP-ért.
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6-ÁRÚ FEJLESZTÉSEK

KÉPESSÉGEI

Ezekért a kártyákért annyiszor számolj fel GyP-t a játék végén, amennyi olyan kártya van a tablódon, amelyik megfelel a
fejlesztésen felsorolt feltételek valamelyikének (vagy, a Galaktikus reneszánsz esetén minden harmadik, lapkában
megszerzett GyP után).

ALIEN TECH INSTITUTE

FREE TRADE ASSOCIATION

Idegen technológia
termelő világ
Idegen technológia
szerencsevilág
egyéb IDEGEN kártya
(ezt is beleszámítva)

GALACTIC IMPERIUM
Lázadó katonai világ
egyéb katonai világ

A lázadó katonai világoknak piros színű
karikáik
vannak a GyP-aik alatt.

MERCHANT GUILD
,
, ,
,
termelő világ
(nem szerencsevilág)

Újszerű termelő világ
Újszerű szerencsevilág
FELDOLGOZÓ PIACOK
(CONSUMER MARKETS)
KOLÓNIA BŐVÍTÉSE
(EXPANDING COLONY)

GALACTIC RENAISSANCE

minden harmadik,
lapkában megszerzett GyP után (lefele kerekítve)
KUTATÓ LABORATÓRIUM
(RESEARCH LABS,)
GALAKTIKUS DIVATALAKÍTÓK
(GALACTIC TRENDSETTERS,)
MŰVÉSZKOLÓNIA
(ARTIST COLONY)

MINING LEAGUE
Ritka elem termelő világ
Ritka elemszerencsevilág
BÁNYÁSZ ROBOTOK
(MINING ROBOTS,)
BÁNYÁSZATI
KONGLOMERÁTUM
(MINING CONGLOMERATE)

NEW GALACTIC ORDER

PAN-GALACTIC LEAGUE

a teljes Hadsereg
(a negatív Hadsereget
beleszámítva, a
speciálisat nem)
Speciális Hadseregnek nemcsak a
Lázadó vagy Idegen stb. katonai
világok ellen felhasználható
Hadseregek számítanak, hanem az
ideiglenes Hadsereg is, amilyet például
az Új Katonai Taktikák
(New Military Tactics.) biztosít.

,

Genetikai világ

egyéb katonai világ
KAPCSOLAT
SPECIALISTA
(CONTACT
SPECIALIST)

Ha kérdése vagy észrevétele van, kérjük írjon:
Rio Grande Games, PO Box 45715, Rio Rancho, NM 87174, USA
E-Mail: RioGames@aol.com
© 2004 - 2007 Tom Lehmann
© 2007 Rio Grande Games
Fordítás: Lipkab, Lektorálás: Centaur, nlevi, Szerkesztés: Artax
http://tarsas.bbnet.hu/

GALACTIC FEDERATION
6-árú fejlesztések
(ezt is beleszámítva)
egyéb fejlesztések

GALACTIC SURVEY/SETI
Felfedezés képességgel rendelkező
fejlesztés (ezt is
beleszámítva)
Felfedezés képességgel rendelkező világ
egyéb világ

NEW ECONOMY
Feldolgozás képességgel rendelkező
fejlesztés (ezt is
beleszámítva)
Feldolgozás képességgel rendelkező világ
A Kereskedelem képességek ezeknél a
feltételeknél nem tekintendők Feldolgozás
képességeknek

TRADE LEAGUE
Kereskedelem
képességgel
rendelkező fejlesztés
(ezt is beleszámítva)
Kereskedelem
képességgel
rendelkező világ

