
CATAN Csillaghajósok 2-játékos mód 
Tesztelt és kipróbált 

Ez a játékmód lehetővé teszi a „két játékos” módot a teljes játékélmény megélése mellett. Nem marad a játéktábla nagy 
része felfedezetlen, nem kell két színnel játszania minden játékosnak. Úgy is mondhatnánk, ez a legjobb kétszemélyes mód, 
amit a galaxis ezen szegletében találhatsz. 

A leírásban az eredeti magyar játékszabály terminológiáját követtem. 

A játékot az alábbi módosításokkal kell játszani: 

Startfelállítás: 
Minden játékos egy Catani kolóniában csak egy kolóniát telepíthet le. A játék kezdete után a Catani kolóniákra települni nem 
lehet. (Egy Catani kolónián mindkét játékosnak maximum egy-egy kolóniája lehet.) 

Fordíts fel 3 kártyát az utánpótlás pakliból a kártyatartó elé/mellé. Ez lesz a "Kereskedelmi csomag". Ezek a kártyák a 
kereskedési fázisban lesznek majd elérhetőek. 

Változások a játékmenetben: 
• Minden játékos minden bolygórendszerben csak egy kolóniát telepíthet.
• A kereskedési fázisban a játékos a körében egy alkalommal egy bármely nyersanyagkártyáját a "Kereskedelmi

csomag"-ban található bármely nyersanyagra cserélheti.
A játékosok egymással szabadon kereskedhetnek.

• A játékos körének végén a "Kereskedelmi csomag" harmadik kártyáját vissza kell tenni a nyersanyagok közé, a
maradék kettőt el kell csúsztatni, és első kártyaként az utánpótlás pakliból kell egy új kártyát felfordítani. (Ha az
utánpótlás pakli elfogyott, akkor az eredeti szabályok szerint újat kell készíteni.)

Egyéb szabályok: 
Rakománymodulokból elvárt minimum darabszám: egy Kereskedőállomás alapításához a játékosnak 1 Rakománymodullal 
többel kell rendelkeznie, mint amennyi az összes Előőrsön már ott álló Kereskedőállomások száma. 5 meglévő 
Rakománymodul esetén ezt a korlátozást nem kell figyelembe venni, ekkor mindegy, hogy hány Kereskedőállomás van már 
telepítve. Példa: ha a Diplomatáknál van 1 állomás, a Zöldek népénél pedig 2, akkor a játékosnak 4 Rakománymodulra van 
szüksége ahhoz, hogy bárhova letehessen egy újabb Kereskedőállomást. 

Győzelem: 
A játékot 20 pontig kell játszani. (Gyorsabb verziónál maradhat a 15 pontos határ.) 

Megjegyzés: 
Mivel a játékosok a játék folyamán összesen maximum 9 kolóniát és 3 űrkikötőt építhetnek, valamint átlagosan két barátság-
jelölőt szereznek meg, még így is 4 pont fog hiányozni a 20 győzelmi ponthoz. Ezzel a játékosok arra kényszerülnek, hogy 
megpróbálják egymástól megszerezni a barátság-jelölőket, és/vagy a kapható plusz pontokért legyőzzék a kalózokat és 
terraformálják a jégbolygókat. 

Mivel egy játékosnak egy bolygórendszeren csak egy kolóniája lehet, ezért fel kell a galaxis távoli részeit is fedezni, hogy oda 
is kolóniákat telepíthessenek. 

7-es szabály:
Ezt a szabályt nem csak a 2 személyes változatban, hanem a 3-4 személyesben is szoktuk használni. Ha 7-est dobsz, a normál 
szabályoknak megfelelően kell kártyákat dobni/húzni, majd ismét dobni kell a kockákkal. Ha ez ismét hetes, akkor nem 
történik semmi, a játékos folytatja a körét. Ha nem hetes, akkor pedig a termelési fázis alapján mindenki megkapja a 
megfelelő nyersanyagokat és ezután folytatja a játékos a körét. Ezzel egy kicsit gyorsabb és élvezetesebb is lesz a játék. 

Fordítás: Snuki (catancsillaghajosok kukac snuki pont hu) 

Eredeti: Mike Mayer (Mayer3@optonline.net), https://boardgamegeek.com/filepage/2315/starfarerstxt) 
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