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Káosz Galaktika Kártyajáték 

1. kiadás

Ter vez te: Szücsy Dá ni el
Szí ne sí tõ szö ve gek, lap ne vek: Szücsy Dá ni el és Lip ták Lász ló
Gra fi kai ter ve zés: Lip ták Lász ló és Pre kop Lász ló
Ti pog rá fia és tör de lés: Pre kop Lász ló, Printscreen Bt.
Il luszt rá to rok: Csi kós György, Fisc her Ta más, Gõ gös Ká roly, Lipták 
Lász ló, Ma yer Lász ló, Szü gyi Gá bor, Var ga And rás, Vi da Lász ló.
A kár tya há tol da lát ké szí tet te: Pre kop Lász ló
A já té kot tesz tel ték: Ba kos At ti la, Ba kos Sán dor, Dör nyei Kálmán, 
Dör nyei Lász ló, Er dey-Grúz Ti bor, Ge re Már ton, Holt zin ger Dá ni el, Jós-
vai Zol tán, Kis Bor só Csa ba, Ko pu no vics Dá vid, Ko rá nyi Ti bor, Lip ták 
Lász ló, Lu kács Eri ka, Ma gya ri Gá bor, Sass Ta más, Szi nay Pé ter, Ré vész 
Ta más, Vi zi Gá bor
A já té kot lek to rál ta: Ti hor Mik lós és Lip ták Lász ló
Copy right © 1999 Be hol der Kft.
Le vél cím: 1680 Bu da pest, Pf. 134.
Fe le lõs ki a dó: Ma zán Zsolt ügy ve ze tõ igaz ga tó
A já ték kal kap cso la tos kér dé sek, meg jegy zé sek:
Szücsy Dá ni el, 1364 Bu da pest, Pf. 360.

Kü lön kö szö net a Ká osz Ga lak ti ka le ve le zõs já ték ké szí tõ i nek, ami ért 
le he tõ vé tet ték a kár tya já ték meg szü le té sét, ezen kí vül a já té ko sok nak, 
akik ûr ha jó ik ne ve i vel és jel mon da ta ik kal éle tet ad tak a la pok nak.

Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban há lás kö szö net Ti hor Mik lós nak, aki 
hasz nos ta ná csa i val és se gí tõ kés zsé gé vel hoz zá já rult a rend szer vég le-
ge sí té sé hez.
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Bevezetõ
Is ten ho zott a Ká osz Ga lak ti ka uni ver zu má ban! 

A tá vo li jö vô ben va gyunk, a hely szín az anarc hi á ba zu hant, de ka dens 
Ga lak ti kus Bi ro da lom, mely el ke se re dett har cot foly tat a bel sõ ká osz és a 
zar gok (egy ide gen ga la xis ból ér ke zett ag resszív faj) in vá zi ó ja el len. A hét 
ér tel mes faj ál tal uralt Bi ro da lom szé te sõ fél ben van. Bel sõ vi szá lyok dúl-
nak a csá szá ri tar to má nyok ban, a ha tal mi int ri kák és pol gár há bo rúk mi att 
meggyen gült az el ha nya golt, mos to ha gyer mek ként ke zelt kül sõ szek to rok 
el len ál ló ké pes sé ge. A Bi ro da lom lom ha és te he tet len, a csil lag kö zi 
ma mut cé gek egy más sal há bo rúz nak a pro fi tért. Eb be a ka o ti kus vi lág ba 
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ér kez nek a zar gok, az ide gen ga la xis hó dí tó ag resszo rai, és kí mé let le nül 
át gá zol nak a kül sõ vi lá gok meggyen gült im mun rend sze rén. A fej lett tech-
no ló gi á val fel sze relt ide gen ûr ha jók le rom bol ják a pe rem szek to rok és a 
Bi ro da lom kül sõ hé ján el he lyez ke dõ ci vi li zá ci ók ez re it. A re mény vesz tet-
ten me ne kü lõ vi lá gok az ál ta luk eva ku ált mil li ók kal két ség be e set ten pró-
bál nak új, lak ha tó pla né tá kat ke res ni, hogy ott le te le ped ve, ko ló ni á kat 
ki é pít ve meg pró bál has sák az új ra kez dést. Azon ban ke vés szûz föl det 
ta lál nak a cél ja ik hoz, a nyer sa nya gok szû kö sek, így a ko ló ni ák ve ze tõi 
ádáz harc ba kez de nek a sza bad boly gók meg szer zé sé ért. Eköz ben las san 
a zar gok elõ õr sei is meg ér kez nek, hogy még job ban meg ne he zít sék a 
ko ló ni ák fel a da tát: egy új, erõs és biz ton sá gos ci vi li zá ció fel é pí té sét…

A Ká osz Ga lak ti ka Kár tya já ték (KGK) alap já ul a Be hol der Kft. nép sze-
rû le ve le zôs já té ka, az azo nos ne vû Ká osz Ga lak ti ka szol gált. Ez egy óri-
á si mé re tû, szá mi tó gép ál tal irá nyí tott le ve le zôs já ték, fel fe de zen dô csil-
lag rend sze rek, boly gók, ûr ha jók és egyéb ka lan dok ez re i vel. A KG-ben a 
já té ko sok a sza bály könyv ben le írt vagy ké sõbb meg is mert egy sze rû uta-
sí tá sok kal le ír ják, hogy mit sze ret né nek cse le ked ni, és el kül dik a me ga-
dott cím re. Az ope rá tor be vi szi a prog ram ba, s en nek ki nyom ta tott vagy 
ema il-es for má ja lesz a já té kos for du ló ja. Az egész in te rak tív: a já té ko sok 
be fo lyá sol hat ják egy más cse le ke de te it, ha tás sal le het nek egy más ra. A 
Ká osz Ga lak ti ka le ve le zõs sze rep já ték ma nap ság egy re na gyobb nép sze-
rû ség nek ör vend, vi lá ga sok ré tû, ap ró lé ko san ki dol go zott, nagy moz gás-
te ret en ge dé lyez. Kü lö nö sen tá mo gat ja a ta pasz ta la tok nél kül in du ló 
já té ko so kat, ár nyalt be a va tást nyújt a já tékst ra té gi ák ba. Min dezt úgy te szi, 
hogy a já té kos az egy re na gyobb ki hí vá sok mel lett könnye dén el sa já tít-
hat ja min dazt a tu dást, ami vel ér vé nye sül het a vi lág ban. 

A le ve le zôs já ték ról töb bet tud hatsz meg, ha le vél ben kérsz egy in gye-
nes sza bály köny vet és egy je lent ke zé si la pot (Be hol der Kft, 1680 Bu da pest, 
Pf. 134.) vagy meg lá to ga tod hon la pun kat: http://www.be hol der.hu.
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Meg jegy zés: a kár tya já ték meg ta nu lá sá hoz nem szük sé ges a le ve le-
zôs já ték is me re te.

A já ték cél ja:
A Ká osz Ga lak ti ka Kár tya já ték ban te egy ûr bé li ko ló nia telj ha tal mú ura és 
egy ben egy ha di flot ta ve zé re vagy. Cé lod, hogy le gyõzd az el len fe le det, 
aki szin tén egy ko ló ni át irá nyít, és ez zel egy újabb sza bad boly gó hoz 
jus sál, foly tat va a ter jesz ke dést a Ká osz Ga lak ti ka vi lá gá ban. A já ték ban 
a ko ló ni á dat a pak lid jel ké pe zi, a já té kot az a já té kos nye ri meg, aki a 
ki ját szott lap jai se gít sé gé vel elõbb el pusz tít ja az el len fe le ko ló ni á ját.

A pak li össze ál lí tá sa:
A já ték meg kez dé sé hez szük sé ged van egy já té kos pak li ra, ez lesz a ko ló-
ni ád. Más kár tya já té kok tól el té rô en, itt te ha tá ro zod meg, hogy mi lyen 
la pok le gye nek a pak lid ban. Az alap pak lid ból vá lo gasd ki azt a 30 la pot, 
amely a leg job ban tet szik, és ba rá tod, aki vel ját sza ni fogsz, te gye ugyan-
ezt, ál lít sa össze a sa ját ko ló ni á ját. Ha el ké szül te tek, még egy szer szá mol-
já tok át, biz to san 30 lap ból áll-e a ko ló ni á tok, majd ala po san ke ver jé tek 
meg a pak li to kat. Szük sé ged van még egy asz tal ra, ahol ját sza ni fog tok, 
ce ru zá ra és pa pír ra, hogy a cre dit je i det szá mol ni tudd (de er re a cél ra 
hasz nál hatsz 20 ol da lú do bó koc kát is, ha van ilye ned) és jel zõk re (ez le het 
pl. né hány pénz da rab vagy más ap ró bi gyó), eze ket a bá zi sok fej lesz té sé-
nél kell majd hasz nál nod. Azt ajánl juk, hogy pró báld meg úgy össze ál lí-
ta ni a pak li dat, hogy leg a lább a fele ûr ha jó le gyen, a töb bi la pot pe dig úgy 
ál lítsd össze, hogy min den faj tá ból kö rül be lül ugyan annyi le gyen ben ne 
(fegy ver zet, leg ény ség, bá zis, ese mény, meg sza kí tás). Ez per sze csak egy 
ta nács, ha aka rod, egé szen rend ha gyó pak lik kal is játsz hatsz.

Csak ha la dó já té ko sok nak: ha már van né mi gya kor la tod a 
já ték ban, és si ke rült elég kár tyát gyûj te ned, térj át a hi va ta los sza bá lyok-
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ra. E sze rint a pak lid nem 30, ha nem pon to san 45 lap ból kell, hogy 
áll jon. Ezen kí vül nem rak hatsz be le el len té tes fa jo kat (em ber - xe no, 
in szek to id - kar nop lan tusz, ce reb ri ta - zarg, tri cip li ta - ûr cá pa), te hát 
ma xi mum 4 fé le fajt hasz nál hatsz. A pak li ba egy fé le lap ból ma xi mum 
hár mat rak hatsz. 

Gyorstalpaló
Ha most tar tod elõ ször ke zed ben a sza bály köny vet, ak kor el sõ re biz to san 
ijesz tõ nek tû nik a ter je del me, a ren ge teg fé le sza bály, pe dig ez in kább 
csak a ké szí tõk ala pos sá gát tük rö zi és azt a tö rek vést, hogy a ver se nye-
ken mi nél ke ve sebb fen na ka dás le gyen, te hát a sza bá lyok egé szen 
ap ró lé ko san, min den re ki ter je dõ en meg le gye nek ma gya ráz va. Ezért azt 
ajánl juk, hogy mi e lõtt be le kez de nél a sza bály könyv átol va sá sá ba, elö-
szõr in kább ez alap ján a rö vid út mu ta tó alap ján pró báld ki a já té kot, és 
csak ha már eb bõl min dent ér tesz és kez desz rá é rez ni a já ték ízé re, rit-
mu sá ra, ak kor ol vasd to vább a sza bály köny vet.
1. lé pés – Mi u tán te és já té kos tár sad az elõ zõ fe je zet alap ján össze ál-
lí tot tá tok el sõ, 30 lap ból ál ló pak li to kat (pró bál já tok meg úgy össze ál lí-
ta ni, hogy egyen lõ re szinte csak ûr ha jó le gyen ben ne) ke ver jé tek meg a 
pak li kat, és te gyé tek le ma ga tok elé az asz tal ra. Ez lesz a Ko ló ni á tok.
2. lépés – Az elsõ kör megkezdése elõtt, mindketten húzzatok öt-öt 
lapot, ezeket ne mutassátok meg egymásnak, ezek a kezetekben lévõ 
lapok lesznek a Központotok, innen tudjátok majd kijátszani a lapjaitokat.
3. lépés – Mindketten kaptok még öt-öt creditet is, ezeket kockával, 
érmékkel, jelzõkkel jelöljétek, vagy ha ilyesmi nincs kéznél, papíron is 
vezethetitek, mivel ezek összege folyamatosan változni fog, minden kör 
elején kaptok még hozzá, és ebbõl fizethetitek ki a kijátszandó lapjaitokat 
is. Ez lesz a Creditkészletetek.
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4. lépés – Jól nézd át 
a Központodban lévõ öt 
lapot, és egyelõre csak 
azokkal foglalkozzál, 
amelyekre az van írva a 
kép alatti szövegboxban, 
hogy ûrhajó (az ilyen 
lapok kék színûek). 
Válogasd õket külön, 
egye lõre csak ezeket 
fogod használni, aztán 
majd, ha már kezditek érezni a játékmenetet, el kezd het tek játszani a 
többi lap pal is, a szabálykönyv Laptípusok fejezetének útmutatásai 
alapján. Egye lõre azt ajánljuk, hogy az ûrhajókra írt szö veggel se fog lal-
koz zatok, csak az ûrhajók para mé te reit vegyétek figyelembe játék 
közben. Ezek egymás alá vannak írva az ûrhajó bal alsó sarkában, fentrõl 
lefelé: se bes ség, tû ze rõ, pán cél zat és bom bá zás. A lap bal fel sõ sar ká-
ban lé võ szám pe dig azt je lö li, hogy hány cre dit be ke rül ki ját sza ni a 
la pot.
5. lépés – Döntsétek el, hogy ki kezdje a játékot, ehhez használjatok 
egy kockát, vagy dobjatok fel egy pénzt. A nyertes lehet majd a kezdõ 
játékos, az õ körével kezdõdhet el a játék.
6. lépés – A játék menete:

a) Minden kör elején kapsz 5 creditet, ezt add hozzá a Credit kész-
le tedhez, ezek szerint az elsõ körben 10 credited lesz. A játék elsõ 
körében még nem lehet támadni.

b) Ha van  ûrhajó a Központodban, kijátszhatod, ha van legalább 
annyi credited, amennyibe az ûrhajó kerül (ezt a lap bal felsõ sarkában 
találod, ez a lap credit költsége). Ha több ilyen lapod is van, te dönt he ted 

7



el, hogy melyiket sze retnéd kijátszani. Miu tán kijátszottál egy lapot, ez 
azt jelenti, hogy képpel felfelé fordítva lerakod magad elé, le kell vonnod 
a credit költ ségét a Credit kész le ted bõl. Egy körben akár hány lapot 
kijátsz hatsz, csak legyen rá credited. Ha nincs vagy kevés lap van a 
ke zed ben, egy creditért bármikor húzhatsz lapot a Kolóniádból.

c) Ha van már lent ûrhajód, bármikor tá mad hatsz is vele. 
Támadáskor elôször meg kell mondanod, hogy mit szeretnél támadni, az 
ellenfeled Kolóniáját vagy a Központját. Ki kell jelölnöd azt is, hogy 
melyik ûrhajóiddal támadsz, egyszerre akárhány ûrhajóval támadhatsz. 
Ezután az ellenfeled eldönti, hogy akar-e védekezni. Ha igen, õ is kijelöli 
a védekezõ ûrhajóit, és ezek között harc kezdõdik, ld. késôbb. Ha nem 
védekezett, és a Központját támadtad, akkor el kell dobnia egy általa 
választott lapot a kezébõl a Kolóniája mellé a Pusztulatába, képpel lefelé 
fordítva, de akárhány ûrhajóval támadsz is, mindenféleképpen csak egy 
lapot lehet eldobatni így. Ilyenkor érdemes a megtámadottnak egy nem 
ûrhajó lapot eldobnia. Ha az ellenfeled Kolóniája volt a célpont, akkor 
annyi lapot kell eldobnia a Kolóniája tetejérõl a Kolóniája mellé, a 
Pusztulatába, képpel lefelé fordítva, amennyi a bombázása összesen az 
ûrhajóidnak, ezt a lap bal alsó sarkában a Bb jelnél találod. Azokat az 
ûrhajóidat, amelyekkel bombáztál, használtba kell fordítanod, ez azt 
jelenti, hogy el kell fordítanod 90 fokkal balra ezeket a lapjaidat. 
Támadni és védekezni csak aktív, elfordítatlan ûrhajókkal tudsz.

d) Ha az ellenfeled védte az ûrhajóid támadását, tehát kijelölt 
védekezõ ûrhajókat, harc veszi kezdetét, a harcban csak a már elõre 
kijelölt ûrhajók vehetnek részt. A harcot az az ûrhajó kezdi, amelyiknek a 
legmagasabb a sebessége, ezt a lap bal alsó részén találod, a Vv jelnél. 
Ha két ûrhajónak egyforma a sebessége, a támadó számít gyorsabbnak. 
Tehát a leggyorsabb ûrhajó kezd, és eldönti, hogy melyik ellenséges 
ûrhajóra akar tüzelni. A célpont veszít annyi páncélzatot Pp, amennyi a 
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tüzelõ ûrhajó tûzereje Tt, majd használtba fordul (90 fokkal elfordul). 
Ekkor a megtámadott ûrhajó eldöntheti, hogy akar-e visszalõni, ha igen õ 
is használtba fordul és a támadó ûrhajó is veszít annyi páncélzatot, 
amennyi a megtámadott 
tûz ere je. Egy éppen me g-
sem misülõ ûrhajó is tud 
még visszalõni. Ha vala-
me lyik ûrhajó páncélzata 
nullára csökken, az meg-
sem misül és képpel felfelé 
fordítva a tulajdonosa Kolóniája mellé a 
Szemetébe kerül. Visszalõni csak aktív 
ûrhajóval lehet. Ha nem lõ vissza, aktív marad 
és majd ha a sebessége alapján rá kerül a sor, tüzelhet. 
Ez azért jó, mert ilyenkor majd õ választhat célpontot. Ezután a 
következõ legmagasabb sebességû ûrhajó tüzelhet. Ha már egyik játékos 
sem akar tüzelni, vége a harcnak, azok az ûr ha jók, amelyek legalább egy 
találatot kaptak, sérültbe fordulnak, azaz 180 fokkal el kell õket fordítani. 
Ha a harc végén, a sérültbe fordítások után a tá ma dónak még maradtak 
aktív ûrhajói, bom báz hatja velük a támadásnak kijelölt cél pon tot, ilyenkor 
ezek az ûrhajók használtba fordulnak. A bom bázás menete ugyanúgy 
zajlik, mint az elõzõ pontban. 

e) A köröd végén, ha már nem akarsz cselekedni, az ûrhajóid 
vissza kapják teljes páncélzatukat, és minden ûrhajódat eggyel vissza for-
dít ha tod, sérültbõl (Dd) hasz náltba (Hh) és használtból aktívba ( Aa). 
Fontos, hogy támadni és védekezni csak aktív ûrhajókkal tudsz. Kör 
végén ha több, mint öt lap van a kezedben, annyit el kell dobnod képpel 
lefelé for dítva a Pusztulatodba, hogy csak öt lapod maradjon. Ezután 
jöhet az ellenfeled köre, majd az õ köre után megint te következel, addig, 
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amíg valamelyikõtöknek el nem fogy a Kolóniája. Ekkor vége a játéknak 
és az vesztett, akinek nem maradt lap a Kolóniájában.

Példajáték:
Kezdés:DaniésLacijátszaniszeretnének,összeállítanakegy-
egy30lapbólállópaklit,amiknekalegnagyobbrészeûrhajó.
Kockadobássaleldöntik,hogykikezdjen,aszerencseDaninak
kedvez, õ kezdheti majd az elsõ kört. Húznak öt-öt lapot és
mindkettenkapnakötcreditet,kezdõdhetajáték.

1.kör:Danikap5creditetésaKözpontjábanlévõötlapból
kiválasztegyûrhajót,amiegyHoldimádó,és6creditelkölté-
sével lerakja az asztalra. A maradék 4 creditjébõl már nem
csinálsemmit,ésmivelazelsõkörbennemlehettámadni,átis
adjaakörtLacinak.

2.kör:Lacikap5creditetésebbõlkilencértjátékbahozegy
HellfireBrotherst,majdjelziDaninak,hogyegybõltámadniis
szeretnéveleaKolóniáját.Danirövidgondolkodásutánúgy
dönt,hogynemérimegvédekeznie,dob4lapotképpel lefelé
fordítva a Kolóniájából a Pusztulatába, hiszen négyes Laci
ûrhajójának bombázása. Laci Használtba fordítja a Hellfire
Brothersét. Kör végén Laci Hellfire Brotherse máris aktívba
fordul,Danikövetkezhet.Lacinak1creditjemaradt.

3.kör:Danikap5creditet,így9creditjeleszösszesen.Ebbõl
9 creditért játékba hoz egy Unicornist és jelzi, hogy támadni
szeretné Laci Központját mind a két ûrhajójával. Laci nem
védekezik,választ egy lapotaKözpontjábólésképpel lefeléa
Pusztulatábarakja.DaniUnicornisaésHoldimádójahasznált-
ba fordul. A kör végére Daninak nem maradt creditje, az
ûrhajóihasználtbólaktívbafordulnak,majdLacikövetkezhet.
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4.kör:Lacikap5creditetezzel6creditjelesz,ebbõl3cre-
ditért kijátszik egy Halálszárnyat, majd jelzi, hogy támadni
szeretnéDaniKözpontjátaHalálszárnyávalésaHellfireBrot-
hersével.DanivédekezõûrhajónakazUnicornist ésaHoldi-
mádótjelöliki.Harckezdõdik.Alegnagyobbsebességûûrhajó
kezdhetiatüzelést,ezLaciHalálszárnyaötössebeséggel.Laci
belelõDaniUnicornisábaegyet,éshasználtbafordul.Daniúgy
dönt,hogynemlõvisszaazUnicornissal,ígyveszítegypáncél-
zatot, de még marad neki kettõ. Ezután Dani Holdimádója
következiknégyessebességgel,belelõegyetaHalálszárnybaés
használtba fordul. A Halálszárny nem tud visszalõni, mivel
márhasználtbafordultazelõbb,veszítegypáncélzatotésmeg
issemmisül,mivelcsakegyespáncélzatavan.Laciképpelfelfe-
lé fordítva a Szemetébe rakja. Laci Hellfire Brothersének és
DaniUnicornisánakishármassebességevan,ezértLacikezd-
hetiatüzelést,mivelõtámadott.BelelõkettõtDaniHoldimá-
dójába és használtba fordul, a Holdimádó pedig nem tud
visszalõni,mertmárhasználtbanvan.Veszítkétpáncélzatot,
maradnekiegy.Danikövetkezik.AzUnicornisávalLaciHell-
fire Brothersére lõ hármat, és mivel ennek pont hármas a
páncélzata,megissemmisül,LaciaSzemetéberakja.Lacimég
ilyenkor visszalõhetett volna, de sajnos már használtba for-
dult,amikoraHoldimádóratüzelt,pedigazzalakétsebzéssel
pontmegsemmisíthettevolnaDaniUnicornisát,hiszenaharc
elején annak már kettõre csökkent a páncélzata. Harc végén
Dani mindkét ûrhajója sérültbe fordul, hiszen mind a kettõ
kapottsebzést.Laciúgydönt,hogyamaradékháromcreditjé-
bõlkettõérthúzakolóniájábólkét lapot,maradegycreditje,
Danikövetkezhet.AkörvégénDanimindkétûrhajójavissza-
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nyeriateljespáncélzatát,demajdcsakDanikörevégénfordul-
hatnakvisszasérültbõlhasználtba.Ajátékfolytatódik,ésbár
egyenlõreDaniálljobban,ezmégkönnyenmegváltozhat...

Ter mé sze te sen a hi va ta los já ték, amit ver se nye ken is ját sza nak, en nél 
azért bo nyo lul tabb, de könnyen meg ta nul ha tó. Fi gye lem, ez az egy sze rû-
sí tett ver zió, több pont ban egy ki csit el is tér a hi va ta los sza bá lyok tól! Ha 
már pár já ték után be le jöt te tek a do log ba, meg pró bál koz hat tok a töb bi 
lap tí pus sal is ját sza ni, elõ ször a fegy ver ze tet és az ese mé nye ket ajánl juk 
kip ró bá lás ra, és utá na a töb bit. Köz ben be le-be le kell la poz no tok a sza-
bály könyv be, és így le he tõ sé ge tek lesz szép las san meg ta nul ni a já té kot, 
per sze az se baj, ha egy bõl a sza bály könyv átol va sá sá val kez di tek, ha már 
ját szot ta tok ilyen kár tya já ték kal, va ló szí nû leg min den sok kal ért he tõbb 
lesz. Leg egy sze rûbb mégis úgy meg ta nul ni a já té kot, hogy va la ki, aki 
már is me ri a szabályokat, el ma gya ráz za ne ked. Ilyen já té ko sok kal ta lál-
koz hatsz pl. a ver se nye ken és a szak bol tok ban (ld. az utol só ol da la kat).

Alapokrólbõvebben
Lás suk, hogy a la po kon lé võ szö ve gek, iko nok és 

áb rák mit is je len te nek a Ká osz Ga lak-
ti ka kár tya já ték sza bály rend-
sze ré ben. Eb ben a fe je zet ben 
rész le te sen el ma gya ráz zuk a 

kár tyá kon ta lál ha tó je lö lé se-
ket.

Egy la pot csak ak kor játsz hatsz ki 
kép pel fel fe lé az asz tal ra, ha ki fi zet ted a 
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cre dit költ sé gét, egyéb ként kép pel le fe lé kell já ték ba hoz nod, de ezt csak 
fegy ver ze tek, leg ény sé gek vagy bá zi sok ese té ben te he ted meg. Egy 

kép pel le fe lé ki ját szott la pot csak egy szer kell ki fi zet ned, 
ek kor vég leg kép pel fel fe lé for dul. A la pok csak ak kor 

fej tik ki ha tá su kat, ha már ki fi zet ted õket, az az el köl-
töt ted az eh hez szük sé ges mennyi sé gû cre di tet.

A kár tya ké pes sé gei: 
A leg ény sé gen, ki vé ve az 
utas al tí pu sú leg ény sé get, 

és fegy ver ze ten 
lé võ szö ve get úgy 
ér tel mezd, mint-

ha ar ra az ûr ha jó ra 
len ne ír va, ame lyi-

ken ép pen van. Eze ket 
csak ûr ha jó kon tu dod 

hasz nál ni, ha csak a lap szö ve ge 
mást nem mond, ki vé ve per sze az uta so kat.

A bal ol da li iko nok ról: Fegy ver ze tek nél 
és leg ény sé gek nél ezek az iko nok azt je lö lik, hogy mennyit ad nak hoz zá 
az ûr ha jó meg fe le lõ ada ta i hoz. Bá zi sok nál csak egy vagy két ikont 
ta lálsz, ezek a fej lesz té si li mit ill. a pán cél zat.

La pok ál la po tai
A la pok nak há rom fé le ál la po tuk van: ak tív Aa, hasz nált Hh, sé rült Dd. 
Min den lap ak tív, ami kor já ték ba ho zod. Hasz nált ál la pot ba ak kor ke rül-
het egy lap, ha harc köz ben tü zelsz egy ûr ha jód dal, vagy ha a la pon 
je löl ve van, hogy a ha tás el é ré sé hez hasz nált ba kell for dí ta nod. Egy 
ilyen la pot csak ak kor tudsz hasz nál ni, ha ez a lap ak tív. A hasz nált ál la-
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po tot úgy je löld, hogy a la po dat 90 fok kal jobb ra el for dí tod. Sé rült 
ál la pot ba ke rül het egy lap, ha  ta lá la tot kap egy ûr ha jód vagy bá zi sod, 
vagy ha egy adott la pon fel van tün tet ve, hogy a ha tás el é ré sé hez a 
la po dat sé rült be kell for dí ta nod. Ezt a ké pes sé get csak ak kor tu dod 
hasz nál ni, ha elõt te a la pod ak tív volt. A sé rült ál la po tot úgy je löld, hogy 
fej jel le fe lé for dí tod a la po dat. Min den kö röd vé gén, a be fe je zõ fá zi sod-
ban, az összes el for dí tott la po dat 90 fok kal vissza kell for dí ta nod, te hát 
sé rült bõl hasz nált ba, il let ve hasz nált ból ak tív ba. Ezen kí vül van még egy 
har ma dik je lö lés is, a fel ál do zás ALl, ez azt je len ti, hogy a lap ha tá sá nak 
el é ré sé hez a la pot fel kell ál doz nod, az az a sze me ted be kell dob nod. Ezt 
a ké pes sé get is csak ak tív ál la pot ban tu dod hasz nál ni.

Iko nok
A la po kon gyak ran ta lál koz hatsz kü lön bö zõ je len té sû iko nok kal. Ezek a 
kö vet ke zõk le het nek:
Cc Cre dit Ff Fej lesz tés Ss Seb zés Aa	 Ak tív
Hh Hasz nált Dd Sé rült Ll Fel ál do zás Vv Se bes ség
Tt Tû ze rõ Pp Pán cél zat Bb Bom bá zás

Laptípusok
Hat fé le lap tí pus lé te zik, ezen be lül min de gyik bõl négy-négy al tí pus. 
Vi gyázz, mert az al tí pu so kon be lül is le het el té rés a la pok ki ját szá sá val 
kap cso lat ban. Van nak olyan al tí pu sok, ame lyek re kü lön sza bá lyok vo nat-
koz nak, ezek az al tí pu son be lül min den lap ra ér vé nye sek.

Ûr ha jó
Al tí pu sai: fel de rí tõ, va dász gép, cir ká ló, rom bo ló. A kü lön bö zõ faj ták 
egy ben az ûr ha jók mé re té re is utal nak. A fel de rí tõ egy he lyet fog lal el 
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a han gár ban, a va dász gép ket tõt, a cir ká ló hár mat, a rom bo ló pe dig 
né gyet. Ha va la mi lyen mó don a be fe je zõ fá zi sod ban több, mint 12 
mé ret nyi ûr ha jód van, ad dig kell ûr ha jó kat a sze mét be do bál nod, amíg 
leg a lább 12-re nem csök ken az ûr ha jó id mé re tössze ge. Egy ûr ha jó ra 
leg fel jebb annyi fegy ver zet és leg ény ség ke rül het össze sen, ahá nyas az 
ûr ha jó mé re te. Az ûr ha jót mi dig kép pel fel fe lé kell ki ját sza nod, és ki ját-
szá sa kor egy bõl ki is kell fi zet ned. Ha egy ûr ha jó nem harc ban kap 
seb zést, azon nal sé rült be for dul, ha nul lá ra csök ken a pán cél ja, meg-
sem mi sül, az az a sze mét be ke rül. Ha harc ban sé rül meg, nem for dul 
azon nal sé rült be.

Fegy ver zet
Al tí pu sai: fegy ver, pajzs, tárgy, ra ké ta. A fegy ver ze-
tet az ûr ha jód ra tu dod ki ját sza ni, kép pel 
le fe lé. A fegy ver ze tet, a ra ké ta al tí pu-
sú ki vé te lé vel, a fõ fá zi sod ban bár-
mi kor ki fi zet he ted, harc köz ben 
vi szont csak a ki fi ze té si fá zis ban. A 
fegy ver zet csak az ûr ha jón fej ti ki 
ha tá sát, ugyan úgy, mint ha a 
fegy ver ze ten lé võ szö veg az 
ûr ha jó ra len ne ír va. Egy 
ûr ha jó ra leg fel jebb annyi 
fegy ver zet és leg ény ség 
ke rül het össze sen, ahá nyas 
az ûr ha jó mé re te. Ha meg-
sem mi sül egy ûr ha jó és van 
raj ta fegy ver zet, ak kor a 
fegy ver zet is meg sem mi sül. 
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Ra ké tát csak a ki fi ze té si fá zis ban tudsz ki fi zet ni. A ra ké ta, ha már ki fi zet-
ted, a le sze re lé si fá zis ban meg sem mi sül.

Leg ény ség
Al tí pu sai: ka pi tány, sze mély zet, utas, ro bot. A leg ény sé get a kan ti nod-
ba tu dod ki ját sza ni, kép pel le fe lé. A leg ény sé get a fõ fá zi sod ban bár-
mi kor ki fi zet he ted, harc köz ben vi szont csak a ki fi ze té si fá zis ban. A 
leg ény ség csak az ûr ha jón fej ti ki ha tá sát, ugyan úgy, mint ha a leg ény-
sé gen lé võ szö veg az ûr ha jó ra len ne ír va, ez alól csak az utas al tí pus 
a ki vé tel, ezt a kan ti nod ban is hasz nál ha tod. Egy ûr ha jó ra leg fel jebb 
annyi fegy ver zet és leg ény ség ke rül het össze sen, ahá nyas az ûr ha jó 
mé re te. Csak ak tív leg ény ség száll hat ûr ha jó ra. A leg ény sé get csak a 
fel sze re lé si fá zis ban tu dod egy a harc ban részt ve võ ûr ha jód ra rak ni, és 
a le sze re lé si fá zis ban kö te les vagy vissza ten ni a kan ti nod ba. A sé rült 
és hasz nált ál la po tú ûr ha jón lé võ leg ény ség hasz nált ál la pot ban, az 
ak tív ûr ha jón lé võ pe dig ak tív ál la pot ban ke rül vissza a kan tin ba. Ha 
meg sem mi sül egy ûr ha jó, ame lyen van leg ény ség, ak kor a leg ény ség 
is meg sem mi sül. Az utas la pot a kan ti nod ban is hasz nál ha tod és egy 
ûr ha jód ra is fel rak ha tod, de az ûr ha jó don nem for dít ha tod sé rült be 
vagy hasz nált ba.

Példa:
Dani úgy dönt inkább nem védi a támadást mivel, bár le
tudná lõni Laci Marduk Kurios-szát a Holdimádójával,
sejti,hogyaLaciáltalaziméntlerakottlegénységjelentõ-
sen megváltoztathatja a harc kimenetelét, ráadásul a
megtámadott bázis egy csapda, amire maradt is három
creditje,hogykifizesse.AkifizetésifázisbanLacikifizetiés
képpelfelfeléfordítjaaTüzérjét,tehátinenntõlkezdvelép
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érvénybe ennek a lapnak a hatása, és a kifizetési fázis
végénúgydönt,hogymivelDaninemvédteatámadást,a
+3bombázástválasztjaaTüzértõl,hogyletudjaígybom-
bázniabázist,hiszenegyébkéntazûrhajójának0abom-
bázása,ésegykifizetetlenbázis lebombázásához legalább
kettesbombázáskell.

Bá zis
Al tí pu sai: ku ta tás, épü let, bun ker, csap da. A bá zist a fel szí ned re 
játsz ha tod ki, kép pel le fe lé. A ki ját szott bá zi sok sor rend jén nem vál-
toz tat hatsz, bal ról jobb ra kell õket ki ját sza nod. A fõ fá zi sod ban egy 
cre di tért egy fej lesz tést te hetsz egy bá zi sod ra, de így egy bá zi son 
egy kör ben ma xi mum ket tõt fej leszt hetsz. La pok ha tá sa ál tal vi szont 
akár mennyit fej leszt hetsz egy kör ben a bá zi sa i don. Bá zist a fõ fá zi-
sod ban fi zet hetsz ki (ki vé ve a csap dá kat), de csak ak kor, ha már 
leg a lább annyi fej lesz tés van raj ta, amennyit a bá zi son a fej lesz té si 
li mit meg ha tá roz. Ha egy bá zi son a fej lesz té si li mit nél egy X-et 
ta lálsz, ez azt je len ti, hogy a bá zi son akár mennyit fej leszt hetsz, és 
ami kor ki fi ze ted, a raj ta lé võ fej lesz té sek szá má tól fog függ ni a bá zis 
ha tá sa. Ha pe dig a fej lesz té si li mit nél egy ?-et ta lálsz (ez csak csap-
dák nál for dul hat elõ), ak kor az azt je len ti, hogy akár mennyit fej leszt-
hetsz ezen a bá zi son, de ez nem fog ja be fo lyá sol ni a lap ha tá sát, csak 
blöf fö lés re jó. Ha már ki fi zet ted a bá zist, on nan tól kezd ve nem elég 
két bom bá zást se bez ni raj ta ah hoz, hogy meg sem mi sül jön, ha nem 
annyit kell raj ta se bez ni, ahá nyas a pán cél za ta. A ku ta tás nak ki fi ze-
tés kor jön lét re a ha tá sa, majd a sze mét be ke rül. Csap dát csak a 
bom bá zá si fá zis ban fi zet hetsz ki, és csak ak kor, ha si ke re sen bom-
báz nak raj ta leg a lább ket tõt. Ha egy ki fi ze tett bá zis bár me lyik fá zis-
ban seb zést kap, azon nal sé rült be for dul.
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Példa:
AbombázásifázisbanLacihasználtbafordítjaazûrhajó-
ját, és ezzel belesebez hármat Dani kifizetetlen bázisába.
Danijelzi,hogykiszeretnéfizetnieztalapot,mivelezegy
csapda.Kifizetia3creditetésképelfelfeléfordítjaaChaz-
ma töltetet (csapda, az ellenfeled egyik általa választott
ûrhajójamegsemmisül,3CRkifizetni),aminekekkortelje-
sülahatása,majdDaniszemetébekerül.Lacinaknincssok
választási lehetõsége,megsemmisülaMardukKurios-sza,
ésmivelabombázásifázisbanmégatüzérisrajtavanaz
ûrhajón, ez is megsemmisül vele együtt, mindkét lapot a
szemetéberakja.

Ese mény
Al tí pu sai: tá ma dás, re a gá lás, erõ for rás, spe ci á lis. Ese ményt a fõ fá zi-
sod ban játsz hatsz ki, ki ját szás kor azon nal lét re jön ha tá sa (ame lyet a 
kár tya le í rá sa dik tál), ilyen kor kell ki fi zet ned, és ez u tán a sze me ted be 
ke rül.

Meg sza kí tás
Al tí pu sai: kez dõ, harc, re ak ció, ál ta lá nos. A meg sza kí tás az egy olyan 
lap tí pus, amit akár az el len fe led kö ré ben is ki játsz hatsz. Ki ját szás után 
azon nal lét re jön a ha tá sa, ilyen kor kell ki fi zet ned, és ez u tán a sze me ted-
be ke rül. Meg sza kí tást ki játsz hatsz ak kor is, ami kor az el len fe led ép pen 
cse le ked ni sze ret ne va la mit, ilyen kor elõ ször a meg sza kí tás tel je sül, és 
csak utá na az el len fe led cse le ke de te. Ha több meg sza kí tás ke rül ki ját-
szás ra egy más után, min dig for dí tott sor rend ben jön lét re a ha tá suk, 
te hát a leg u tol só nak ki ját szott ha tá sa tel je sül leg e lõ ször, és utá na jön 
vissza fe le a töb bi. Vi gyá zat, a meg sza kí tá sok ki fi ze té sé nek sor rend je 
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vi szont nem for dí tott sor rend ben tör té nik! Ha több meg sza kí tást ját szol 
ki, mi köz ben az el len fe led nem cse lek szik, te dönt he ted el a lét re jöt tük 
sor rend jét. A la pok ké pes sé gei és a bá zi sok, fegy ver ze tek il let ve leg ény-
sé gek ki fi ze té sei is meg sza kí tás nak szá mí ta nak. Kez dõ meg sza kí tást 
csak a kez dõ fá zis ban játsz hatsz ki. Harc meg sza kí tást csak a harc 
fá zis ban játsz hatsz ki. Re ak ció meg sza kí tást bár mi kor ki játsz hatsz. Ál ta-
lá nos meg sza kí tást csak a fõ fá zis ban játsz hatsz ki.

Példa:
Laciúgydönt,hogyaCobraFlashallõ,éshasználtbafordítva
jelzi,hogybelelõDaniHoldimádójába,Danijelzi,hogyvissza-
lõLaciûrhajójába,éshasználtbafordítjaaHoldimádót,ekkor
Lacijelzi,hogyszeretnekijátszaniegymegszakítást,méghoz-
záazExtratalálatot,amieggyelmegnövelhetniaCobraFlash
tûzerejét, így letudnálõniDaniHoldimádóját.Dani is jelez,
hogynálaisvanegymegszakítás.EgycreditértkijátszaaDur-
macél célterelõt, ami pedig a Holdimádó páncélzatát növeli
eggyel,Lacieztnemhagyjaennyiben,ésamaradék2creditjé-
bõlkijátszaaFelsõbbparancsot,semlegesítveezzelDaniDur-
macélcélterelõjét,Daninakismaradtmégegymegszakítása,
amitkiisjátszik,aFelülbírálást,amivelsemlegesítenitudegy
megszakítást, méghozzá Laci Felsõbb parancsát 2 creditért,
mivelaFelsõbbparancsisennyibekerült.Lacijelzi,hogynem
akartöbbmegszakítástkijátszani,ésmivelDaniisígydönt,a
megszakításokhatásaielkezdenekvisszafelételjesülni, lássuk
mi is történik. Dani Felülbírálása semlegesíti Laci felsõbb
parancsát,ígyDaniDurmacélcélterelõje+1páncélzatotada
Holdimádónak,majdLaciExtratalálataeggyelnöveliaCob-
raFlashtûzerejét.
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Fa jok
A Ká osz Ga lak ti ka az örök el len té tek uni ver zu ma, így a pak lid szer ke ze-
tét is ez fog ja meg ha tá roz ni. Nem le het két el len té tes fa jú lap a pak lid-
ban, te hát egy szer re ma xi mum 4 fé le fa jú la pot tudsz hasz nál ni. A 
ga lak ti ka sok mil lió lak ha tó vi lá ga kö zött szép szám mal for dul nak elõ 
mind eg zo ti kus, ér de kes pla né ták, mind fé lel me tes és ba rát ság ta lan 
ci vi li zá ci ók. Vi lá gai sok ré tû ek, tár sa dal mi, kul tu rá lis és et no ló gi ai 
szem pon tok sze rint is ta gol ha tó ak. Bár a sok mil li árd kul tú ra kö zött nem 
egy fur csa ság szám ba me nõ faj jal és ci vi li zá ci ó val ta lál koz ha tunk, a 
ga lak ti ka po li ti kai és tár sa dal mi éle té ben nyolc, bi ro dal mi mér cé vel is 
ci vi li zált faj do mi nál.

 Em ber  Xe no
 In szek to id  Kar nop lan tusz
 Ce reb ri ta  Zarg
 Tri cip li ta  Ûr cá pa

Em ber:
Az em be rek, bár kö zel sem a le gõ sibb, de min den kép pen a leg né pe sebb 
faj a ga lak ti ká ban. Az összes is mert ural ko dó faj va la mi ben messze 
fe lül múl ja az em bert, de ki vé tel nél kül va la mi ben alat ta is ma rad. 
Ma nap ság az em ber csak egy a nyolc fõ faj kö zül, a töb bi faj egye dei 
közt egy a ránt akad nak ba rá tai és el len sé gei is. 

Elõ nyök: Az em be rek hí re sek a kom bi ná ci ós ké pes sé gük rõl, jól 
szer ve zett tár sa dal muk van. Szer ve zett sé gük az ûr harc ban is meg mu tat-
ko zik.

Hát rá nyok: Ha leg ény sé get ke re sel az ûr ha jód ra, ne em bert vá lassz. 
Nem tud ha tod, mi kor akar ja át ven ni az irá nyí tást.
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Xe no:
A xe nók vas kos, fé mes tes tû 
lé nyek, hid ro gént lé le gez nek be, 
tes tük fé met bont le. Kül sõ re olya-
nok, mint va la mi fé le ro bot-ra ga do-
zók. In tel li gen ci á juk a töb bi fa jé-
nál ala cso nyabb, és na gyon 
ér zé ke nyek a me leg re. 
Kü lön le ges ere jük és a 
mos to ha kö rül mé nyek, 
me lyek közt fel nõ nek, 
ke gyet len har co sok ká 
te szik õket. 

Elõ nyök: A xe nók min den ûr ha jón biz ton sá got je len te nek. A ga lak ti-
ka leg e rõ sebb és leg ha té ko nyabb leg ény sé ge.

Hát rá nyok: A xe nók nem hí re sek az in tel li gen ci á juk ról. Kom bi ná ci ós 
kész sé gük po csék, szer ve zet le nek.

In szek to id:
Az in szek to i dok más fél mé ter ma gas, ki tin vá zas, ro var sze rû lé nyek. 
Szer ve ze tük szé na la pú, oxi gént lé le gez nek be. Szi go rú tár sa dal mi szer-
ve zett ség ben él nek, mely élén a ki rály nõ áll. In tel li gen ci á juk nem a 
leg ma ga sabb, ezért ke vés köz tük a tu dós. Mo rál juk ki e mel ke dõ, ki vá ló an 
tû rik a fáj dal mat. Szel le mi, szo ci á lis és fi zi o ló gi ai el len té tek mi att nem 
áll nak va la mi fé nyes kap cso lat ban a kar nop lan tu szok kal. 

Elõ nyök: Az in szek to i dok fi zi o ló gi á juk nál fog va szor gos sá guk ról 
hí re sek. Ki vá ló ak bá zi sok épí té sé ben.

Hát rá nyok: Az in szek to id tár sa dal mak kom mu ná li sak. Ná luk nincs 
je len tõ sé ge és hasz na a cre dit hal mo zá sá nak.
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Kar nop lan tusz:
A kar nop lan tu szok ma gas, nö vény sze rû lé nyek. Szé na la pú szer ve ze tük 
fo to szin té zi sé hez meg fe le lõ mennyi sé gû fény és szén di o xid szük sé ges. 
Gyor san re ge ne rá lód nak, 360 fo kos bõr lá tá suk van. Hal lá suk gyen ge, de 
szag lá suk ki vá ló. 
Elõ nyök: A kar nop lan tu szok pénz ü gyi tá len tu mok, a ga lak ti ka leg jobb 
ke res ke dõi. Ná luk min dig hal mok ban áll a cre dit.
Hát rá nyok: Mi vel a fo lya ma tos ke res ke dés mi att min dig úton van nak, 
nincs ide jük és le he tõ sé gük bá zi sok épí té sé re.

Tri cip li ta:
A tri cip li ták hár mas szim met ri án ala pu ló lé nyek. Szer ve ze tük szi lí ci um 
fel é pí té sû, kén gõzt lé le gez nek be. Egy ne mû ek, ön meg ter mé ke nyí tés sel 
sza po rod nak. Fej let len a tár sa dal muk, nincs ki a la kult kul tú rá juk, ám 
gyor san ta nul nak. Tech ni kai min dent tu dók. A zarg tá ma dók elôl me ne-
kü lô tri cip li tá kat szál lí tó ko ló ni a ha jók egyi két egy kü lö nö sen mi li ta ris ta 
ûr cá pa kor mány zó, Harrrk Trax szét lö vet te, meg sem mi sít ve így több 
mil lió tri cip li tát, örök el len té tet szít va ez zel a két faj kö zött. 

Elõ nyök: A tri cip li ták tech ni kai zse nik. A ga lak ti ká ban a leg nagy sze-
rûbb fegy ver ze tek az õ ne vük höz fû zõd nek.

Hát rá nyok: Bár a tec hi ká ban zse ni á li sak, a ha di ûr ha jók irá nyí tá sá hoz 
és az ûr harc hoz nem iga zán ér te nek.

Ûr cá pa:
Az ûr cá pák két és fél mé te res ha lak, ko pol tyú val lé le gez nek. Más fa jok kal 
va ló érint ke zés kor spe ci á lis ru hát öl te nek, mely ned ve sen tart ja a bõ rü ket, 
és egy kü lön le ges szer ke zet könnyed moz gást en ge dé lyez szá muk ra. 
Ult ra hang gal kom mu ni kál nak, te le ki ne ti kus ké pes sé ge ik pó tol ják a vég-
tag ja ik hi á nyát. Az ûr cá pák né pe ra vasz, ha ta lom vá gyó, tár sa dal muk ban 
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ab szo lút mér ték ben a pénz dik tál. 
Ké me ik a leg ki vá lób bak a ga la xis-
ban és ki ma gas ló adott sá ga ik van-
nak a ne héz fegy ve rek ke ze lé se 
te rén is. 

Elõ nyök: Az 
ûr cá pák az ûr leg-
n a g y  s z e  r û b b 
va dá szai. Irá nyí-
tá suk alatt az 
ûr ha jók ha lá los fe nye ge-
tést je len te nek.

Hát rá nyok: Mû sza ki ér zé kük 
nul la. Csak hasz nál ják a fegy ver ze te ket, 
de ma guk tól még fel sze rel ni se na gyon ké pe sek azo kat.

Ce reb ri ta:
A ce reb ri ták hu ma no id, am mó ni um szer ke ze tû, am mó ni át lé leg zõ faj. 
Ala cso nyak, fi zi ka i lag fej let le nek, de el ké pesz tõ in tel lek tu á lis ké pes sé-
ge ik van nak, te le pa ti ku san is ké pe sek gon do la tok, ér zel mek ál tal kom-
mu ni kál ni. A ga lak ti ka leg jobb po li ti ku sai, je len leg is egy ce reb ri ta 
csá szár ül a tró non. A ki sebb-na gyobb bel sõ konf lik tu sok el si mí tá sa 
mel lett leg fõbb cél juk a zar gok ki û zé se a Bi ro da lom ból.

Elõ nyök: A Bi ro da lom élén ce reb ri ta csá szár áll, így min den je len tõs 
ese mény irá nyí tá sa a ce reb ri ták ke zé ben van.

Hát rá nyok: A Bi ro dal mi gé pe zet lom ha és ne héz kés. Vá rat lan for du-
la tok ra, meg sza kí tá sok ra szin te kép te le nek.
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Zarg:
Mi kor be kap cso ló dunk az ese mé nyek be, a Ga lak ti kus Bi ro da lom már 
szé te sõ ben van, a bi ro dal mi had se reg te he tet len, a köz biz ton ság 
szín vo nal ta lan. Min dezt te té zi, hogy a csil lag rend sze re ket el lep ték a 
má so dik hul lám ban ér ke zõ ide ge nek, a zarg meg szál lók (aki ket egy-
szer már si ke rült ki ûz nie az egye sí tett bi ro dal mi flot tá nak), és gi gan-
ti kus mé re tû in vá zi ós bá zi sa ik kal blo kád alá von ják a szek tor szá mos 
rend sze rét.

Elõ nyök: A zar gok ra a ká osz, az ér tel met len pusz tí tás a leg jel lem-
zõbb, meg sza kí tá sok ra, meg le pe té sek re le het tõ lük szá mí ta ni.

Hát rá nyok: Szer ve zet le nek és kép te le nek az elõ re meg ter ve zett ese-
mé nyek vég re haj tá sá ra.

25



Játéktér
26

Kolónia

Központ

creditkészlet

Felszín (bázisok)

Kantin (legénységek)

Hangár (ûrhajók)

Szemét

Pusztulat



A já té kot egy üres asz ta lon ér de mes ját sza ni, hogy ké nyel me sen el 
le hes sen fér ni. Bal kéz fe lôl, hoz zád kö zel le gyen a ko ló ni ád, et tõl jobb-
ra he lyez ke dik el a fel szí ned, ide játsz ha tod ki egy más mel lé a bá zi sa i-
dat. A ko ló ni ád fe lett van a sze me ted, en nek a jobb ol da lá ra játsz ha tod 
ki a leg ény sé ge i det, a kan ti nod ba. A leg fel sõ sor ban, a sze me ted fe lett 
ta lá lod a pusz tu la to dat, tô le jobb ra pe dig az ûr ha jó id van nak a han gá-
rod ban. A ke zed ben lé võ lap ja id a köz pon tod, a cre dit kész le te det (jel zõk, 
do bó koc kák) pe dig le he tõ leg a ko ló ni ád bal ol da lán tartsd.
Ko ló nia:
A ko ló ni ád nak a já ték ele jén pon to san 45 lap ból kell áll nia, egy fé le 
lap ból ma xi mum hár mat te hetsz be le. A ko ló ni ád ban lé võ la pok kép pel 
le fe lé kell, hogy néz ze nek, tar tal mát já ték köz ben sen ki nem néz he ti 
meg, sor rend je nem vál toz tat ha tó (ki vé ve, ha egy lap kü lön ar ra uta sít, 
hogy ke verd meg). Ha a be fe je zõ fá zi sod vé gén az el len fe led nek nincs 
lap a ko ló ni á já ban, meg nyer ted a já té kot.
Sze mét:
A sze me ted be ke rül nek kép pel fel fe lé azok a la pok, amik ki fi zet ve hagy-
ják el a já té kot. A sze mét sor rend je nem vál toz tat ha tó meg, de a já té ko-
sok akár mi kor át néz he tik.
Pusz tu lat:
A pusz tu la tod ba ke rül nek kép pel le fe lé azok a la pok, amik ki fi ze tet le nül 
hagy ják el a já té kot. A pusz tu la to dat csak te néz he ted meg, sor rend je 
nem vál toz tat ha tó.
Kan tin:
A kan ti nod ba játsz ha tod ki a leg ény sé ge i det kép pel le fe lé.
Fel szín:
A fel szí ned re játsz ha tod ki kép pel le fe lé a bá zi sa i dat. A bá zi sok ki ját szá-
sá nál fi gyel ni kell a ki ját szás sor rend jé re (bal ról jobb ra), ez nem vál toz-
tat ha tó meg.
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Han gár:
A han gá rod ba játsz ha tod ki kép pel fel fe lé az ûr ha jó i dat. Ha va la mi lyen 
mó don a be fe je zõ fá zi sod ban több mint 12 össz mé re tû ûr ha jód van, 
ad dig kell ûr ha jó kat a sze mét be do bál nod, amíg leg a lább 12-re nem 
csök ken az ûr ha jó id mé re tössze ge. Az ûr ha jók mé re tei: fel de rí tõ egy, 
va dász gép ket tõ, cir ká ló há rom, rom bo ló négy.
Köz pont:
A ke zed ben lé võ la pok ne ve köz pont, in nen hoz ha tod já ték ba a lap ja-
i dat vagy játsz hatsz ki ese mé nye ket, meg sza kí tá so kat. A köz pon tod-
ban a be fe je zõ fá zi sod ban ma xi mum 5 lap le het, ha en nél több van, 
ak kor ad dig kell la po kat a pusz tu la tod ba dob nod, amíg 5 la pod nem 
ma rad.
Cre dit kész let:
A cre dit kész le ted bõl tu dod ki ját sza ni és ki fi zet ni a lap ja i dat. Min den 
kez dõ fá zi sod ban kapsz 5 cre di tet. Cél sze rû a cre dit je i det egy hú szol da-
lú do bó test tel je löl ni, mi vel ma xi mum 20 cre di ted le het a kö röd vé gén. 
Ha en nél több van, ak kor ez a be fe je zõ fá zi sod ban au to ma ti ku san 20-ra 
csök ken.

Ûr ha jók ké pes sé gei:
Te dön töd el, hogy hasz ná lod-e egy ûr ha jó ké pes sé gét vagy sem. Ilyen-
kor sem mi mást nem kell ten ned, csak be je len te ned, hogy hasz nál ni 
aka rod az ûr ha jód ké pes sé gét. A harc köz ben hasz ná la tos ûr ha jó ké pes-
sé ge ket az ûr ha jó csak ak kor hasz nál hat ja, ha a harc sza bá lya i nak 
meg fe le lõ en (a se bes sé gé tõl füg gõ en) sor ra ke rül.
Ál cá zás:
Nem le het lap vagy ké pes ség cél pont já nak ki je löl ni.
Gyors tü ze lés:
Nem le het rá vissza lõ ni.
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So ro zat lö vés:
A Ss ki osz tá sa kor le he tõ sé ged van az el len fe led harc ban részt ve võ 
ûr ha jói kö zött elosz ta ni a Ss-ét, ezt vissza lö vés kor is hasz nál ha tod. A 
Ss elosz tá sa kor min den meg seb zett Aa ûr ha jó vissza lõ het.
Kö te lék:
Az ilyen ké pes ség gel ren del ke zõ, harc ban részt ve võ ûr ha jó id kö zött te 
oszt ha tod el az el len fe led ûr ha jó já nak Ss-ét. Egy ûr ha jó ra nem oszt-
hatsz több Ss-t, mint a Pp-a. Ha az el len fe led so ro zat lö vés ké pes sé get 
al kal maz, nem hasz nál ha tod.
Lo pa ko dás:
A tü ze lé si fá zis ban tü ze lés he lyett azon nal bom báz hat, ilyen kor Hh-ba 
for dul. Vissza lö vés he lyett is hasz nál ha tod.
Ne héz fegy ver zet:
A tü ze lé si fá zis ban Cc2-ért eggyel nö vel he ted a Tt-jét a harc fá zis vé gé ig, 
de ma xi mum az alap tû ze re je két sze re sé ig.
Ja ví tás:
Ha Ss-t kap csak Hh-ba kell for dí ta nod, nem pe dig Dd-be.
Tûz sze ré szet:
A bom bá zá si fá zis ban annyi val nö vel he ted a Bb-át a harc fá zis vé gé ig, 
ahány la pot a pusz tu la tod ba dobsz a ko ló ni ád te te jé rõl, de ma xi mum az 
alap bom bá zá sa két sze re sé ig.

Ajátékkezdete
Ha te és az el len fe led is össze ál lí tot tá tok a ko ló ni á to kat, ke ver jé tek meg 
õket, emel jé tek meg egy más nak, majd he lyez zé tek ma ga tok hoz kö zel, 
a bal ol da la tok ra. Koc ka do bás sal dönt sé tek el, hogy ki fog ja kez de ni a 
já té kot (min dig az kezd, aki na gyob bat dob). Ez u tán kap tok fe jen ként 5 
cre di tet és húz za tok 5-5 la pot. Ha úgy ér zed, na gyon rossz la po kat 
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húz tál, le he tõ sé ged van egy szer új ra ke ver ni, és má sik 5 la pot húz ni. 
Ez u tán kez dõd het a já ték, a kez dõ já té kos csak 1 cre di tet fog kap ni az 
el sõ kö ré ben, ezen kí vül eb ben a kör ben még nem kez de mé nyez het 
tá ma dást. Ez u tán az el len fe le már 2 cre di tet kap, majd a kez dõ hár mat, 
az tán az el len fe le né gyet, és in nen tõl kezd ve már mind két já té kos nor-
má li san, 5 cre di tet kap a kez dõ fá zi sá ban.

Példa:
Laci ésDani játszani szeretnének.Ehhezelõszörmindket-
tenösszeállítanakegypontosan45lapbólállópaklit.Lacia
Xeno, Inszektoid, Zarg és Ûrcápa fajokat
választja, Dani pedig az Ember, Karnoplan-
tusz, Cerebrita és Ûrcápa összeállítást
választja. Egy féle lapból maxi-
mum három kerülhet egy
pakliba,erremindkettenoda-
figyelnek a lapok
összeál l í tásánál,
tehát egyikõjük se
rakhat be egy
ugyanolyan nevû
lapbólháromnál töb-
bet a paklijába. Mikor
mindketten elkészültek, elõve-
szik a jelzõiket illetve dobókockái-
kat, majd leülnek, megkeverik a
paklijukat,emelnekegymásnak,és
kockadobással eldöntik, hogy ki
kezdjen.AszerencseDaninakked-

30



vez, õ kezdheti, majd az elsõ kört. Mindketten húznak öt
lapot.RövidgondolkodásutánDaniúgydönt,hogykihasz-
náljaalehetõségetésegyszerújrakever,bízvaabban,hogy
talánjobblapokathúzmajdfel.Erreajátékkezdeténmin-
denkinekcsakegyszervanlehetõsége.Lacielégedettakez-
dõlapjaival,nemkeverújra.Danikever,Laciemelneki,és
húzhat öt újabb lapot. Ezután mindketten kapnak öt-öt
creditet,éskezdõdhetazelsõkör.

Ajátékmenete
A já ték kö rök re és azon be lül fá zi sok ra van oszt va. Ha vé ge a kö röd nek 
az el len fe led jön, majd megint te. Ahol nincs kü lön pon tok ba szed ve, ott 
a fá zi so kon be lü li lé pé sek sor ban, egy más után tel je sül nek.

1. Kez dõ fá zis
Min den kör a kez dõ fá zis sal kez dõ dik. A kez dõ fá zis leg e le jén kapsz 5 
cre di tet (vi gyázz, mert a játék ele jén még ke ve seb bet kapsz, lásd A já ték 
kez de te cí mû részt).  Ez u tán le het kez dõ meg sza kí tás la po kat ki ját sza ni.

2. Fõ fá zis
Egy kör ben több ször is tá mad hatsz, a fõ fá zis az eset le ges harc fá zi sok 
után is to vább foly ta tó dik, ezért min dig je löld, hány cre di ted van. A fõ 
fá zi sod ban bár mi kor ki fi zet hetsz bá zi so kat (ki vé ve a csap dá kat), de csak 
ak kor, ha már leg a lább annyi fej lesz tés van raj ta, amennyit a la pon a 
fej lesz té si li mit meg ha tá roz. Bár mi kor ki fi zet hetsz leg ény sé get és fegy-
ver ze tet is (ki vé ve ra ké ta la pot). A bá zi sok, leg ény sé gek és fegy ver ze tek 
ki fi ze té se meg sza kí tás nak szá mít. A fõ fá zi sod ban a kö vet ke zõ dol go kat 
te he ted, az aláb bi költ sé ge kért:
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Cc0 – Egy bá zis, leg ény ség vagy fegy ver zet ki ját szá sa.
Cc0 – Tá ma dás kez de mé nye zé se és a tá ma dás cél pont já nak ki je lö lé se. 
Cél pont le het: ko ló nia, köz pont, egy leg ény ség vagy egy bá zis.
Cc0 – Ve gyél le össze sen két fej lesz tést a bá zi sa id ról, ek kor kapsz egy 
cre di tet.
Ccx – Egy ese mény, meg sza kí tás vagy ûr ha jó ki ját szá sa, ez annyi cre di-
ted be fog ke rül ni, amennyi a lap cre dit költ sé ge.
Ccx – Egy már ki ját szott bá zis leg ény ség vagy fegy ver zet ki fi ze té se, ez 
annyi cre di ted be fog ke rül ni, amennyi a lap cre dit költ sé ge.
Cc1 – Rakj egy fej lesz tést az egyik bá zi sod ra. Egy bá zi son egy kör ben 
ma xi mum ket tõt fej leszt hetsz így.
Cc1 – Húzz egy la pot.
Cc2 – Vá lassz ki egy la pot a ko ló ni ád leg fel sõ öt lap já ból és vedd a 
köz pon tod ba, majd ke verj, az el len fe led pe dig emel je el a ko ló ni á dat.
Cc2 – Húzd fel a pusz tu la tod leg al só lap ját. Csak ak kor hasz nál ha tod, ha 
a ko ló ni ád már csak öt vagy ke ve sebb lap ból áll.

Példa:
Lacikettõtfejlesztafelszínénlévõbázisán,majdingyenkifize-
tiésképpelfelfeléfordítja,mostmárDaniisláthatja,hogyez
egy Aknagyûrû (bunker, amíg játékben van az ellenfelednek
egycreditetelkellköltenie,hatámadniakar,4kifejleszteniés
2 a páncélzata), és ettõl a pillanattól kezdve már ki is fejti
hatását,teháthaDanitámadniakar,elkellmajdköltenieegy
creditet.EzutánaKantinjábakijátszaképpellefeléfordítvaa
tüzérjét (személyzet, +3 tûzerõt, vagy +3 bombázást ad, a
kifizetési fázis végén kell eldönteni, hogy melyiket, 5 CR), és
jelzi,hogytámadniszeretnéDanibázisát.Lacikijelölitámadó
ûrhajónak a Marduk Kuriost (felderítõ 5-1-2-0, 3 CR) és a
felszerelésifázisbanfelrakjaráatüzérjét.
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3. Harc fá zis
Mi u tán ki je löl ted a tá ma dás cél pont ját (ko ló nia, köz pont, egy leg ény ség 
vagy egy bá zis), az el len fe led és te is még játsz hat tok ki ál ta lá nos meg-
sza kí tá so kat és hasz nál hat tok spe ci á lis lap ké pes sé ge ket, de ez u tán már 
csak harc vagy re ak ció meg sza kí tá so kat le het ki ját sza ni. Vi gyá zat, a já ték 
el sõ kö ré ben a kez dõ já té kos még nem kez de mé nyez het tá ma dást! A 
harc fá zis lé pé sei:
 
1 – Fel sze re lés
A tá ma dó já té kos ki je lö li azo kat az ak tív ûr ha jó it, amik kel tá mad ni akar.

A tá ma dó fel rak hat ja a kan tin já ból a ki vá lasz tott, ak tív leg ény sé ge it a 
harc ban részt ve võ ûr ha jó i ra. Vi gyázz, egy ûr ha jón leg fel jebb annyi fegy-
ver zet és leg ény ség le het össze sen, ahá nyas az ûr ha jó mé re te.

A vé dõ já té kos el dön ti, akar ja-e vé de ni a tá ma dást, és ha igen, 
me lyik ak tív ûr ha jó i val. Ha a vé dõ já té kos nem je löl ki vé dõ ûr ha jó kat, 
ak kor a ki fi ze tés lé pés után egy bõl a bom bá zá si lé pés kö vet ke zik, ilyen-
kor nincs tü ze lé si lé pés.

A vé dõ fel rak hat ja a kan tin já ból a ki vá lasz tott, ak tív leg ény sé ge it a 
harc ban részt ve võ ûr ha jó i ra. Vi gyázz, egy ûr ha jón leg fel jebb annyi fegy-
ver zet és leg ény ség le het össze sen, ahá nyas az ûr ha jó mé re te.
 
2 – Ki fi ze tés

a) A támadó kifizetheti a harcban részt vevõ ûrhajóin lévõ még 
kifizetetlen legénységeit és fegyverzeteit. Mindent, amit ki akar fizetni, 
most kell kifizetnie, mert erre késõbb már nincs lehetõsége. A 
kifizetések tehát nem felváltva történnek, elõször a támadó fizet ki 
mindent, amit akar, majd a védõ.

b) A védõ kifizetheti a harcban részt vevõ ûrhajóin lévõ még 
kifizetetlen legénységeit és fegyverzeteit. Mindent, amit ki akar fizetni, 
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most kell kifizetnie, mert erre késõbb már nincs 
lehetõsége. A kifizetések tehát nem felváltva 
történnek, elõször a támadó fizet ki mindent, amit 
akar, majd a védõ.

c) Egyazon pillanatban, teljesen egyszerre 
teljesülnek a kifizetett rakéták és a kifizetés végén 

teljesülõ lapok hatásai.
 
3 – Tü ze lés

a) A legmagasabb sebességû aktív ûrhajó 
eldönti, hogy kire akar tüzelni, vagy használja-e 

valamilyen képességét. Azonos sebességû 
ûrhajóknál a támadó számít gyorsabbnak. Ha több 
olyan ûrhajód is van, amelyiknek magasabb a 
sebessége, mint az ellenfelednek, akkor te 
döntöd el, hogy milyen sorrendben tüzeljenek, 

tehát nem kötelezõ a legmagasabb sebességû 
ûrhajóddal kezdened a tüzelést. Passzolhatsz is, ha 

akarsz, ilyenkor az ellenfeled soron következõ 
ûrhajója tüzelhet, majd megint a passzolt ûrhajód 
következik.

b) A célba vett ûrhajó eldönti, hogy akar-e 
visszalõni vagy használni valamilyen képességét. 
Csak aktív ûrhajó tud visszalõni.

c) A célba vett ûrhajó annyi páncélzatot veszít, 
amennyi a tüzelõ ûrhajó tûzereje, és ha a célba vett ûrhajó visszalõtt, a 
tüzelõ is veszít annyi páncélzatot, ahányas a célba vett ûrhajó tûzereje. 
A sebzések kiosztása elõtt még lehet harc és reakció megszakításokat 
kijátszani. Ezután a tüzelõ ûrhajó használtba fordul, ha a célba vett 
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ûrhajó visszalõtt, akkor az is használtba fordul, ha nem lõtt vissza, akkor 
aktív marad. Végül, ha valamelyik ûrhajónak a sebzések kiosztása után 
nullára csökken a páncélzata, a szemétbe kerül.

d) A következõ legmagasabb sebességû ûrhajó következik. Lásd az 
a) pontot. 

e) Ha mind a két játékos jelzi, hogy már nem akar cselekedni, azok 
az ûrhajók, amelyek legalább egy találatot kaptak sérültbe fordulnak, 
ezután jöhet a bombázási fázis.
 
4 – Bom bá zás

a) A támadó játékos a megmaradt aktív ûrhajóival bombázhatja a 
harc elején kijelölt célpontot. Ehhez ki kell jelölnie a bombázó ûrhajókat, 
amelyek teljesen egyszerre bombáznak, bombázásukat nem lehet 
szétosztani, bombázásaik összegét hívjuk össz bom bázásnak.

b) Ha a célpont a kolónia volt, a védõnek annyi lapot kell dobnia 
egyesével a kolóniája tetejérõl a pusztulatába, ahányas a bombázó 
ûrhajók összbombázása.

c) Ha a központ volt a célpont, a védõ mindenféleképp csak egy 
lapot fog dobni a központjából a pusztulatába, amit õ választhat ki, de 
ehhez is legalább kettes összbombázása kell, hogy legyen a bom bázó 
ûrhajóknak, különben nem történik semmi.

d) Ha egy legénység volt célpontnak kijelölve, akkor az meg-
semmisül és attól függõen, hogy ki volt-e fizetve, vagy a pusz tu latba 
vagy a szemétbe kerül, de ehhez legalább kettes össz bom bázása kell, 
hogy legyen a bombázó ûrhajóknak, különben nem tör té nik semmi. 
Elképzelhetõ és szabályos az is, ha a védõ fel rak ja a táma dás cél-
pontjának kijelölt legénységét az egyik ûrhajójára és mi vel a legény-
ségek csak a leszerelési fázisban, a bombázási fázis után kerülnek le az 
ûrhajókról, a támadó nem fog tudni bombázni.
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e) Ha egy bázis volt a támadás célpontja és nem volt kifizetve, 
akkor megsemmisül és a pusztulatba kerül, amennyiben legalább 
kettes a bombázó ûrhajók összbombázása, különben nem történik 
semmi. Ilyenkor lehet csapdát is kifizetni, de szintén csak akkor, ha 
legalább kettes a bombázó ûrhajók összbombázása. Ha a bázis ki volt 
fizetve, csak akkor semmisül meg, ha legalább annyi a bom bázó 
ûrhajók összbombázása, amennyi a páncélzata, ekkor a sze métbe 
kerül. Ha a bombázó ûrhajók nem tudnak annyit bombázni rajta 
amennyi a páncélzata, akkor annyi páncélzatot veszít, amennyi az 
össz bombázásuk, és ha ez legalább egy, akkor sérültbe is fordul.

d) A bombázási fázis végén az összes bombázónak kijelölt ûrhajó 
használtba fordul.

5 – Le sze re lés
a) A sérült és használt állapotú ûrhajókon lévõ legénységek 

használt állapotban, az aktív ûrhajókon lévõk pedig aktív állapotban 
visszakerülnek a kantinba, ha ki voltak fizetve, akkor kifizetetten, ha nem, 
akkor kifizetetlenül.

b) A fegyverzetek is kifizetve maradnak, ha kifizették õket, a kifizetett 
rakéták pedig a szemétbe kerülnek.

Példa:
Danijelzi,hogytámadniszeretnéLaciKolóniáját.Afelsze-
relési fázisban a Mamut I.-et (cirkáló 2-4-3-3, hátránya,
hogy hat méretnyi helyet foglal a hangárban, 8 CR) és a
CRX-et (romboló, 0-5-5-5, sorozatlövés, 15 CR) jelöli ki
támadóûrhajónak.Laciegykicsitelsápad,majdjelzi,hogy
aCobraFlashével(vadászgép5-2-3-0,6CR)ésaHalálszár-
nyával(felderítõ5-1-1-1,3CR)védiatámadást.Akifizeté-
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si fázis után a tüzelési fázisban Laci kezdheti a tüzelést,
bármelyikûrhajójával,hiszenmindenûrhajójánakmaga-
sabb a sebessége, mint Daninak. Ilyenkor õ határozhatja
meg az ûrhajói tüzelésének sorrendjét. Laci a Halál-
szárnnyal belelõ a Mamut I.-be, Dani úgy dönt, nem lõ
vissza, a Halálszárny használtba fordul, a Mamut I.-nek
pedigeggyelcsökkenapáncélzata,háromrólkettõre.Ezu-
tánLaciaCobraFlash-selaCRX-belõ,azért,hogyígyazt
megsebezve, ne tudjon majd bombázni. Dani a CRX-szel
visszalõ,ésmivelsorozatlövésképességevan,eloszthatjaa
CRXsebzésétLaciûrhajóiközött.ACRXishasználtbafor-
dul,DanihármatsebezaCobraFlashenegyetaHalálszár-
nyonamaradékegysebzéstpedignemosztjaki.ACRXa
Cobra Flashtõl kettõt sebzõdik. A Cobra Flash és a Halál-
szárny páncélzata is nullára csökkent, Laci mindkettõt a
Szemetéberakja.AtüzelésifázisvégénaCRXésaMamutI.
sérültbefordul,ígybombáznimárnemtudnak.

4. Be fe je zõ fá zis
Ha az el len fe led nek nincs lap a ko ló ni á já ban, meg nyer ted a já té kot. Ha 
több mint 5 la pod van a köz pon tod ban, ak kor ad dig kell la po kat a pusz-
tu la tod ba dob nod, amíg 5 la pod nem ma rad. Ha 12-nél több az összér-
té ke a han gár ban lé võ ûr ha jó id mé re té nek, ak kor ad dig kell ûr ha jó kat a 
sze mét be dob nod, amíg leg a lább 12-re nem csök ken a mé re te ik 
össze ge. Ha több mint 20 cre di ted van, ak kor ez au to ma ti ku san 20-ra 
csök ken. Min den já ték ban lé võ ûr ha jó és bá zis vissza kap ja a tel jes 
pán cél za tát. Az asz ta lon lé võ hasz nált (90 fok kal jobb ra el for dí tott) 
il let ve sé rült (180 fok kal el for dí tott) hely zet ben lé võ lap ja id 90 fo kot 
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vissza for dul nak, az az sé rült bõl hasz nált ba, hasz nált ból ak tív ba. Az 
el len fe led kö re kö vet ke zik, ezt je lezd ne ki.

Meghatározások
Eb ben a fe je zet ben azok ról a spe ci á lis meg ne ve zé sek rõl és fo gal mak ról 
ol vas hatsz, amik kel já ték köz ben vagy a la po kon ta lál koz hatsz.
Ak tív:

Ak tív lap nak szá mí ta nak azok a la pok, ame lyek ki fi ze tett és el for dí tat-
lan ál la pot ban van nak.
Ala pér té kek:

Elõ for dul hat, hogy egy lap egy ûr ha jó egyik ala pér té ké re hi vat ko-
zik, pél dá ul az alap tû ze re jé re. Ez azt je len ti, hogy azt a szá mot kell 
fi gye lem be ven ni ilyen kor, ame lyik ala pe set ben az ûr ha jó ra van ír va, a 
meg fe le lõ ér ték nél, füg get le nül a raj ta lé võ la pok tól, jel zõk tõl és ha tá-
sok tól.
Cél pont:

Vá lasz tott, já ték ban lé võ lap vagy já té kos.
Cre dit költ ség:

Ah hoz, hogy egy lap ki fi ze tett ál la pot ba ke rül jön, ki kell fi zet ned a 
cre dit költ sé gét.  Egy la pot csak egy szer kell ki fi zet ned, on nan tól kezd ve 
ki fi ze tett ál la pot ban lesz. Az ese mé nyek, meg sza kí tá sok és ûr ha jók cre-
dit költ sé gét rög tön a ki ját szá suk után ki kell fi zet ned, kü lön ben ki se 
játsz ha tod õket.
El len fél:

Két sze mé lyes já ték ban ez a já té kos tár sad, több sze mé lyes já ték ban 
pe dig te vá lasz tod ki, hogy a mel let ted ülõ két já té kos kö zül me lyik 
já té kost je lent se.
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Fá zis:
Min den kör fá zi sok ból áll. A kü lön bö zõ fá zi sok ban kü lön bö zõ tí pu sú 

és al tí pu sú la po kat játsz hatsz ki.
Fej lesz tés:

A bá zi so kon elõ van ír va egy fej lesz té si li mit, ennyit kell fej lesz te ni 
egy bá zi son ah hoz, hogy ki tudd fi zet ni. Ha egy bá zi son a fej lesz té si 
li mit nél egy X-et ta lálsz, ez azt je len ti, hogy a bá zi son akár mennyit fej-
leszt hetsz, és ami kor ki fi ze ted, a raj ta lé võ fej lesz té sek szá má tól fog 
függ ni a bá zis ha tá sa. A fej lesz té se ket cél sze rû va la mi lyen jel zõ vel 
je löl nöd a bá zi sa i don. Fej lesz te ni el sõ sor ban cre di tért fogsz, így egy 
kör ben egy bá zi son ma xi mum ket tõt fej leszt hetsz, de van nak la pok, 
me lyek szin tén fej leszt het nek a bá zi sa i don. 
Hasz nált:

A hasz nált ál la pot ban lé võ la pot 90 fo kos jobb ra 
for dí tás sal je löl jük.
Irá nyí tó:

Az a já té kos szá mít egy lap irá-
nyí tó já nak, aki a lap irá nyí tá sa 
fe lett ren del kezik. Ez ak kor le het 
ér de kes, ha pél dá ul egy lap 
ha tá sá ra át ke rül a te ol da lad-
ra az el len fe led egyik ûr ha jó-
ja. Ilyen kor már te le szel 
an nak a lap nak az irá nyító ja.
Já ték ban lé võ:

Já ték ban lé võ lap nak szá mít min den 
ki ját szott a han gár ban, kan tin ban vagy fel szí-
ne den lé võ lap, a ki fi ze tet le ne ket is 
be le ért ve.



Jel zõ:
A já ték so rán gyak ran elõ for dul hat, hogy egy la pon be kö vet ke zett 

vál to zást jel zõk kel kel je löl nöd, ilyen jel zõk nek szá mí ta nak pél dá ul a 
bá zi sok ra rak ha tó fej lesz té sek is. Eh hez cél sze rû gyön gyö ket vagy pén-
zér mé ket hasz nál nod. Ha egy lap, ame lyi ken jel zõk vol tak, ki ke rül a 
já ték ból, az összes jel zõ le e sik ró la.
Ki fi ze tet len:

Ha egy fegy ver ze tet, leg ény sé get vagy bá zist már ki ját szot tál, de a 
cre dit költ sé gét még nem fi zet ted ki, ak kor ez ki fi ze tet len lap nak szá mít, 
az ilyen la pot kép pel le fe lé for dít va je löl jük, a töb bi já té kos ezt nem 
néz he ti meg. Amíg egy la pot nem fi zetsz ki, ad dig nem fej ti ki a ha tá sát.
Ki fi ze tett:

Azon já ték ban lé võ la pok, me lyek nek a cre dit költ sé gét már ki fi zet ték. 
Ezek a la pok kép pel fel fe lé van nak a já ték ban, egy la pot csak egy szer kell 
ki fi zet ned.
Ki ját szott:

Az asz tal ra le ra kott la po kat és a ha tá su kat ép pen ki fej tõ ese mé nye ket 
vagy meg sza kí tá so kat hív juk ki ját szott la pok nak.
Kör:

Egy kör a kez dõ fá zis ele jé tõl a be fe je zõ fá zis vé gé ig tart, ez alatt 
alap ve tõ en csak a kö rét ját szó já té kos nak van cse lek vé si jo ga. A be fe je-
zõ fá zis vé gét min dig be kell je len te ni.
Meg né zés:

Ha egy szer egy lap ha tá sa ként meg néz het tél egy szá mod ra is me ret len, 
va ló szí nû leg ki fi ze tet len la pot, ak kor azt jól je gyezd meg, mert nincs le he-
tõ sé ged ar ra, hogy még egy szer meg néz hesd, ha eset leg el fe lej tet ted, hogy 
mi volt az, és per sze jegy ze te ket sem ké szít hetsz ró la.
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Meg sem mi sül:
Ha egy lap meg sem mi sül, ak kor vagy a pusz tu la tod ba (ha még 

ki fi ze tet len), vagy a sze me ted be (ha már ki lett fi zet ve) ke rül.
Sem le ge sít:

Ha egy lap ra az van ír va, hogy sem le ge sít egy má sik la pot, az azt 
je len ti, hogy a má sik lap úgy fog tá voz ni a já ték ból, hogy nem fej ti ki a 
ha tá sát. Ilyen kor en nek a lap nak a ki fi ze té si költ sé ge el vész.
Sé rült:

A sé rült ál la pot ban lé võ la pot 180 fo kos el for dí tás sal je löl jük.
Si ke res bom bá zás:

Egy bom bá zás ak kor szá mít si ke res nek, ha a cél pont meg sem mi sül, 
te hát leg a lább egy lap do ba tá sa a ko ló ni á ból vagy a köz pont ból, il let ve 
egy leg ény ség vagy egy bá zis meg sem mi sí té se.
Tá ma dó:

Azt a já té kost hív juk tá ma dó nak, aki a kö ré ben a tá ma dást kez de mé-
nyez te, il let ve tá ma dó la pok nak az ô irá nyí tá sa alatt ál ló la po kat.
Tu laj do nos:

Az a já té kos szá mít egy lap tu laj do no sá nak, aki nek a pak li já ban volt 
a lap a já ték ele jén.
Vé dõ:

Azt a já té kost hív juk vé dõ nek, akit egy má sik já té kos meg tá ma dott, 
il let ve vé dõ la pok nak az irá nyí tá sa alatt ál ló la po kat.
Klá nok:

Egyes la po kon a kár tya fa ja alatt egy-egy klán ne vét ol vas ha tod. 
A klá nok nak az alap ki a dás ban még nincs je len tô sé ge, de a kár tya já-
ték to váb bi ki e gé szí tô i ben ter ve zünk olyan sza bá lyo kat, ame lyek a 
klá nok ra hi vat koz nak. Je len le gi klá nok: Ga lac tic Tra de, Acél Sa sok, 
Grá nit Kí gyók.
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Egyéb sza bá lyok
Rit ka ság
Fon tos, hogy a la pok nak négy fé le rit ka sá guk van. Ez azt je len ti, hogy 
ami kor ve szel egy pak lit, mek ko ra esé lyed van ar ra, hogy egy adott 
lap ból le gyen ben ne. Te hát mi nél rit kább egy lap, an nál ke ve sebb van 
be lõ le és ezért an nál ér té ke sebb is. Egy lap rit ka sá gát a kár tya jobb 
fel sõ sar ká ban lé võ raj zocs ka je lö li. Ez le het: gya ko ri-hold, nem gya ko-
ri-boly gó, rit ka-nap és ult ra rit ka-ga la xis. Ter mé sze te sen a gya ko ri ból 
van a leg több, har ma dennyi nem gya ko ri és ti ze dennyi rit ka ta lál ha tó egy 
pak li ban. Ult ra rit ka lap hoz csak úgy jut hatsz hoz zá, ha be ke rülsz az el sõ 
há rom he lye zett kö zé egy ver se nyen, és díj ként meg nye red.
Ke ve rés, hely zet kép
Min den egyes al ka lom mal, ami kor az el len fe led nek meg kell ke ver nie a 
pak li ját, ke ve rés után ne fe lejts el emel ni, az eset le ges vissza é lé sek 
el ke rü lé se vé gett. Az eme lés hez min den ke ve rés után jo god van, utá na 
már nem ke ver het to vább az el len fe led. A köz pon tod ban és az asz ta lon 
lé võ ki fi ze tet len la po kat nem mu tat ha tod meg a töb bi já té kos nak, és nem 
is ad hatsz ki ró luk in for má ci ó kat. Min den já té kos nak jo ga van tud ni, 
hogy a já té ko sok nak pon to san hány lap ja van a ko ló ni á já ban, köz pont já-

42



ban, sze me té ben és pusz tu la tá ban, va la mint mennyi cre dit tel ren del ke-
zik, és ezt bár mi kor el len õ riz he ti is.
Sza bá lyok, la pok
• Min den eset ben, ami kor egy lap szö ve ge el lent mond a sza bály könyv-
ben ol va sot tak nak, a lap ra írt szö ve get kell mérv a dó nak te kin te ni.
• Van nak olyan la pok, ame lyek egy má sik lap cre dit költ sé gét csök ken tik, de 
ilyen kor ter mé sze te sen nem me het át ne ga tív ba a cre dit költ ség, vagy is 
nincs le he tõ sé ged egy lap ki ját szá sa kor ilyen mó don cre di tet kap ni, te hát 
egy lap ki ját szá sa leg ke ve sebb nul la cre dit be ke rül. Ez egyéb ként igaz a 
la po kon lé võ összes töb bi ada ta ra is, te hát az egész já ték ra ért ve, a nul la a 
le he tõ leg ki sebb ér ték, így pél dá ul egy ûr ha jó pán cél za ta sem csök ken het 
nul la alá, vagy egy bá zis fej lesz té si li mit je sem me het át ne ga tív ér ték be.
• Ha egy lap több já té kost is cse lek vés re szó lít fel, ak kor min dig a la pot 
ki ját szó já té kos nak kell kez de nie ezt a cse lek vést.
• Az ûr ha jók, fegy ver ze tek, leg ény sé gek és bá zi sok spe ci á lis ké pes sé-
ge it bár me lyik fá zis ban le het hasz nál ni, ez meg sza kí tás nak szá mít.
• A cél pont ju kat vesz tett la pok ha tá suk nél kül tá voz nak a já ték ból, cre-
dit költ sé gük el vész.
Blöf fö lés
A já ték so rán blöf fö lés re is van le he tõ ség, te hát sza bá lyos nak szá mít 
pél dá ul az, ha egy já té kos meg té vesz tés ként egy ese mény la pot rak a 
fel szí né re és fej lesz te ni kez di, mint ha egy bá zis len ne, de ter mé sze te sen 
ilyen kor nem fog ja tud ni ki fi zet ni ezt a la pot.

Opcionálisszabályok
Több sze mé lyes já ték
A já té kot játsz hat já tok töb ben is, ilyen kor az óra já rá sá val egye zõ irány ban 
kö vet kez nek egy más után a já té ko sok, vi szont az óra já rá sá val el len té te-
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sen kell emel ni egy más nak. Több sze mé lyes já ték nál a kö vet ke zõk re kell 
oda fi gyel ni: Tá ma dás nál csak a két mel let ted ülõ já té kost tá mad ha tod. Ha 
egy lap az el len fe led re hi vat ko zik, te vá laszt ha tod ki, hogy a mel let ted ülõ 
két já té kos kö zül me lyik já té kos ra has son a lap. Több sze mé lyes já ték nál 
nem csak a kez dõ já té kos nem tá mad hat, ha nem az összes töb bi já té kos 
sem tá mad hat az el sõ kö ré ben, és min den já té kos már az el sõ kö ré tõl 
kezd ve 5 cre di tet kap a kez dõ fá zi sá ban. A több sze mé lyes já té kot akár há-
nyan játsz hat ják, és dip lo má ci á ra is kor lát la nul van le he tõ ség, te hát a 
já té ko sok a já ték sza bá lya i nak ke re te in be lül be szél get het nek és meg e-
gyez het nek egy más sal, vi szont a köz pont juk ban lé võ és a ki fi ze tet len 
lap ja ik ról nem ad hat nak ki egy más nak in for má ci ó kat, még bur kol tan 
sem. A já té kot az a já té kos nye ri meg, aki a leg több já té kost ki ej tet te, ha 
ez ugyan annyi, ak kor az dönt, hogy ki ma radt benn to vább a já ték ban.
Egy sze rû sí tett harc rend szer
Ha úgy ér zi tek, túl bo nyo lult a harc rend szer, le he tõ sé ge tek van egy op ci-
o ná lis harc rend szer hasz ná la tá ra, de a ver se nye ken min dig az ere de ti 
harc rend szert fog juk hasz nál ni. Ez a könnyí tett ver zió a se bes ség és a 
vissza lö vés tel jes ki ha gyá sát je len ti, te hát a harc ban részt ve võ ûr ha jók 
egy szer re ad ják le a seb zé sü ket, a já té ko sok fel vált va tü zel het nek ûr ha jó-
ik kal, a tá ma dó kezd, és csak a tü ze lé si fá zis vé gén ke rül nek a sze mét be a 
meg sem mi sült ûr ha jók, vagy is min den ûr ha jó le ad hat ja a seb zé sét, még 
ak kor is, ha már meg sem mi sült vol na egy ta lá lat tól. Ez a harc rend szer 
jó val egy sze rûbb és át lát ha tóbb, mint a nor má lis, ezért kez dõ já té ko sok nak 
ajánl juk. Azo kat a la po kat, amik a se bes ség re vagy a vissza lö vés re hi vat-
koz nak, emel lett a harc rend szer mel lett nem rak hat já tok be a pak li tok ba.
Egy sze rû sí tett fa ji kor lá to zá sok
To váb bi egy sze rû sí tés ként szol gál hat a fa ji kor lá to zá sok meg vál toz ta tá sa is, 
en nek két fo ko za ta van: bár mi lyen fa jú la po kat be rak hat tok a pak li tok ba, de 
ma xi mum négy fé lét, vagy pe dig tel je sen sza ba don, akár mi lyen la pok ból 
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áll hat a pak li tok. Ezt kü lö nös képp ja va sol juk ak kor, ami kor még ke vés kár tyád 
van. De per sze mind két já té kos ugyan a zo kat a sza bá lyo kat kell, hogy al kal-
maz za. Ver se nye ken min dig az ere de ti fa ji kor lá to zá so kat fog juk hasz nál ni.
Ver seny sza bá lyok
A rend sze re sen meg ren de zés re ke rü lõ hi va ta los KG ver se nyek he lyé rõl 
és idõ pont já ról a sza bály könyv utol só ol da la in ta lálsz in for má ci ó kat. A 
KG hi va ta los ver se nye in a kö vet ke zõ sza bá lyok ra kell oda fi gyel ned:
1.  A svájci rendszer elsõ négy helyezettje kerül be a döntõbe, ahol 

há rom-három játszmát játszik az elsõ a negyedik helyezettel és a 
máso dik a harmadik helyezettel, majd ezen párok gyõztesei újabb 
három játék kal döntik el az elsõ és második helyezést, a vesztesek 
pedig a har madik és negyedik helyért játszhatnak még hármat.

2.  Min den já ték le ját szá sá ra pon to san egy órád lesz. Ha ki futsz az idõ-
kor lát ból a bí ró fel a da ta dön te ni a nyer tes rõl, de dön tet len so ha nem 
le het egy já ték.

3.  Min dig a bí ró nak van iga za, utó la gos (ha már el kezd tél egy új já té kot) 
rek la má ci ó ra nincs le he tõ sé ged.
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Összefoglalótáblázatok
A fajok viszonyai

 Em ber  Xe no

 In szek to id  Kar nop lan tusz

 Ce reb ri ta  Zarg

 Tri cip li ta  Ûr cá pa

A szövegben elõfoduló ikonok 

Cc Cre dit  Ff Fej lesz tés Ss Seb zés Aa	 Ak tív

Hh Hasz nált Dd Sé rült Ll Fel ál do zás Vv Se bes ség

Tt Tû ze rõ Pp Pán cél zat  Bb Bom bá zás

Ritkaság ikonok

 Gya ko ri  Nem gya ko ri  Rit ka  Ult ra rit ka 

 El sõ ki a dás

Harci értékek ikonjai Lapok állapotai

Ff Fej lesz tés Aa	 Ak tív

Vv Se bes ség Hh Hasz nált

Tt Tû ze rõ Dd Sé rült

Pp Pán cél zat

Bb Bom bá zás
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