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Ez a kiegészítő különböző az alap Xia 
játékhoz, saját belátás szerint, hozzáadható, új 
játékelemekből áll össze. Részenként ada-  

golva alkalmazandó! Azt javasoljuk, hogy kezdetben csak pár újdonság 
adódjon hozzá az alapjátékhoz, persze ez rajtatok áll. Alább az új játékelemek 
kategóriánkénti felsorolása olvasható:

A kiegészítő alkotóelemei
A) Esemény pakli / Új hírnév pontozó tábla

B) Új felfedező jelzők

C) Gazdasági tábla

D) Kétfős játékszabály

E) Új szektorok + új küldetések

F) Új felszerelések

G) Áramvonalasított szabály/ Csavar (Alapjátéktól való eltérés)
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Játékelemek

Cody Miller & Ira Fay
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Armed

Disarmed

Price: 1,000%
Hold: 11

Impulse: 3

Vagabond

0 62 84 10
1 73 95

62 84 10
1 73 95

0

Armed

Price: 5,000%
Hold: 13

Disarmed

Impulse: 3

SkImmer

0 6 122 8 144 10
1 7 133 95 11

6 122 8 144 10
1 7 133 95 11

0

Armed

Disarmed

Price: 8,000% 
Hold: 15

Impulse: 2

CArrIAk

1 játék doboz
1 szabályfüzet
1 személyes

szabályfüzet

7 új, tartójában álló miniatúra

Új űrhajó lapok

60 jég sérülés jelző

15 új jég rakomány kocka

1 módosult hírnév pontozó tábla

11 szektor lapka

15 ereklye jelző

32 új küldetés kártya
20 felszerelés (minden típusból 10)

45 felszerelés lapka
22 új esemény kártya

Egyszemélyes játékváltozat 
kártyái 20 db

1 gazdasági tábla

8 esemény jelző

3 új hajó képesség kártya

1 új NPC kártya

30 módosult felfedezés jelző

3 módosult  képesség kártya

10 új cím kártya

5 módosult győzelmi feltételek kártya

10 fém 1,000 kredites érme

1 óriási üstökös lapka
(Rikishi esemény)

1 első játékos jelző



Előőőkééészüüületek

Fame Point Track

Event Cards

A vastagon szedett változások kivételelé-
vel az alapjáték szabályai szerint zajlanak:

1. Keresd ki ééés tedd a jááátéééktééér kööözepééére a
‘Nyr’ szektor lapkááát. Keverd meg és tedd arccal lefelé fordítva egy minden  
játékos által elérhető helyre a szektorlapkákat. Ossz minden játékosnak egy 
szektor lapkát, ezeket arccal felfelé, a szééélüüükööön lééévőőő szimbóóólumoknak 
megfelelőőően kell,  a játéktér közepére, a Nyr  mellééé letenni.
• Keverd vissza és húzz egy másik lapkát, ha felbukkanási pont nélküli 

szektor lapát húztál föl.

2. Keverd meg az ereklye- és a felfedezés jelzőket és tedd őket, arccal lefelé,
egy minden játékos számára elérhető helyre. Tegyél 1-1 felfedezés jelzőt a 
kezdő térkép lapkák mindegyikére. Erre csak az ehhez a kiegészítőhöz 
tartozó, felfedezés jelzőket használjuk fel; az alapjáték felfedezés jelzőit 
nem használjuk.

3. Keverd meg a küldetés-, cím- és esemééény kááártyááákat és a paklijaikat 
tedd, arccal lefelé fordítva, egy minden játékos számára elérhető helyre.

4. Tedd a rakomány kockákat, sérülés/jééég sééérüüülééés jelzőket, (formáik szerint 
szétválogatott) felszereléseket és dobókockákat minden játékos számára 
elérhető helyekre.

5. Adj minden játékosnak egy győzelmi feltételek kártyát és 4,000% kreditet
(4 ezüst érmét). 

6. A “Kiln” NPC kááártyááájááát tedd a játéktérre, miniatúúúrááájááát pedig a, szabály
szerinti, Nyr lapkááán lééévőőő helyére. Keverd meg a 3 NPC kártyát és ossz 
belőle egyet minden

játékosnak, arccal  lefelé. (4 és 5 fős játékban nem mindenki kap NPC-
t.) A játékosok elveszik-, és a kártyájára teszik, a hozátartozó NPC miniatúrát.

7. Tegyétek az úúúj hírnév pontozó- és a gazdasááági táááblááát a játéktérre. A
játékosok meghatározzák a győzelemhez szükséges hírnév pontok számát. 
Tegyétek a győzelem jelzőt a hírnév pontozó táblára. Hatááározzááátok meg a 
küüülööönféééle rakomááányok kezdőőő szááámááát a gazdasááági táááblááán, minden 
rakomááánykocka tííípusra 1-1 [d6] £ kockadobááással ééés ennyi szááámúúú
kockááát tegyetek fel belőőőle a (gazdasági táblán lévő) helyééére.

8. Válogassátok szét a kék 1. szintű $ és a hozzájuk tartozó képesség 
kártyákat. (A zöld 2.^- és lila 3. & szintű hajólapokat és kártyákat 
egyenlőre tegyük félre.) Minden játékos egy Ï[d20] kockával dob. A
legnagyobbat dobó választ magának egy 1. szintű $hajó lapot és elveszi 
a hozzá tartozó miniatúrát és képesség kártyát. Ezt  az óramutató járásával 
ellentétes irányban addig folytatjuk, amíg minden játékos meg nem kapja 
mindezeket. Ezután minden játékos felteszi a hozzá legközelebb eső szektor 
lapka felbukkanási pontjára a miniatúráját.

9. Aztán minden játékos kap egy impulzus jelzőt és egy jelzőkészletet.

•  Az impulzus jelzőt a hajólap impulzus részére (sárga oldalával felfelé)
kell feltenni.

•  1 jelzőt Hírnév pontozó tábla 0 (ismeretlen) mezőjére kell tenni. 
•  1 jelzőt a hajólapon lévő energia mérő legmagasabb értékére kell feltenni. 
•  A megmaradt 4 jelzőt a hajólap feltöltött (jelzős) részére kell feltenni.

10. A hajóválasztással azonos sorrendben, minden játékos felszerelés(ek) 
vásárlására költhet kreditjeiből. A felszereléseket hajólapjuk rakterébe kell 
feltenni. A játékosok csak olyan felszerelés(eke)t vehetnek, amely(ek) 
beilleszthető(k) a raktérbe. A játékosoknak nem kötelező felszerelés(eke)t 
vásárolniuk. 

A játék ezzel készen áll 
elkezdéséhez! A hajóját utol-
jára kiválasztó játékos kapja 
meg a kezdő játékos jelzőt 
és kezdi el az első kört.
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A játék előkészítése: a szám azt mutatja, hogy az előkészület hányadik lépéséről van szó. 
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Hírnév pontozó tábla

Esemény kártyák

Felfedező jelzők

Gazdasági tábla

2 fős játék szabályai

Egy új hírnév pontozó 
tábla váltja fel a régit. 
Az új hasonló a régihez 

csak vannak rajta rózsaszínű, esemény mezők is, amelyek azt jelzik, mikor 
kell esemény kártyát húzni.

Az esemény kár-
tyák a címekhez 
hasonlatosak, erő- 

teljes lendületet adnak a játéknak. Az első játékos, aki a hírnév pontozó táblán egy 
esemény mezőre rálép vagy áthalad rajta, esemény kártyát húz. Ez a játékos  
köre státus fázisában húz 1 esemény kártyát, hangosan felolvassa a többieknek, 
majd végre kell hajtani a kártya bármely hatásait. 
Kööörööök: Sok esemény hatása, bizonyos számú ”fordulóra” korlátozódik, amit az 
alábbi módon kell nyomon követni: Az esemény kártyát mindig az első játékos 
jobb oldalára kell tenni és a kártyán lévő összes (az egész) fordulóra vonakozó 
szabályt már az első játékos köre előtt aktiválni kell.
Az esemény kártyáknak két része van:

•  Amíg ez a kártya játékban van: Ez a rész a kártya játékban léte alatti 
szabályokat mutatja - ezek gyakran felülírják a normál szabályokat.

•  Ez a kártya kikerül a játékból, amikor: Ez a rész azokat a szabályokat  
mutatja, amelyek akkor érvényesülnek, amikor a kártya elhagyja a 
játékot (gyakran egy meghatározott számú forduló elteltét követően, 
vagy, ha egy meghatározott akció végrehajtódik.)

Példa: Cody státus fázisában olyan esemény kártyát húz, amely azután fogja 
elhagyni a játékot, hogy 3 sérüés jelző kerül a kártyájára, és minden fordulóban egy 
sérülés jelzőt kell rátenni. A kártyát az első játékos jobb oldalára kell tenni, a forduló 
végén 1 sérülést kell a kártyára rakni. Ha Cody az utolsó játékos, egy sérülést teszünk 
az eseményre, mivel ez a forduló vége volt.
Esemény jelzők: 8 esemény kártyára rózsaszín, “EV” van nyomtatva - 
ezeket a térképre kell feltenni, hogy adott, folyamatban lévő esemény(ek)re 
emlékeztessenek (pl. “újrakikötéskor” a Tigris kapun).

Az eredeti felfedezés jelzőket ki 
kell cserélni a kiegészítő felfedezés 
jelzőivel.  A begyűjtött felfedezés 

 jelzőt arccal felfelé kell az űrhajólapra tenni és azonnal végre kell hajtani. 

Rakomááány kocka: Vedd el megfelelő rakománykockát a készletből
és tedd a rakteredbe - ha a rakteredben nincs elég hely, a kockát a 
játéktérre, a saját meződre kell feltenni (mintha kidobtad volna).

Energia: Azonnal töltsd fel maximumra az energia mérődet.

 

Jééég sééérüüülééés: Azonnal kapsz egy (pajzzsal blokkolható) jég sérülést. 
 

Mozgááás: Azonnal szerzel legfeljebb 5 mozgáspontot.
  
Kapitááány kerestetik: Húzz egy küldetés kártyát, de csak a szállítás ... 
(#) küldetés pontra részt olvasd el; hagyj figyelmen kívül minden mást 
a kártyán! A kapitány kerestetik “feladat” teljesítéséhez el kell szállíta-

nod a kapitányt erre a bizonyos # küldetési pontra. Sikeres teljesítése esetén 1@-t
és 1,000%-et kapsz. A kapitány kerestetik “feladat” is egy aktív küldetési helyet
foglal el; eldobhatod az aktív küldetésedet, hogy felszabadíts erre a célra egy 
helyet. Ha nem akarod megcsinálni a kapitány kerestetik feladatát, eldobhatod 
a “küldetés kártyáját” (de a jelzőjét azt tartsd meg az űrhajó lapodon).

Miután érvényesítetted a felfedezés jelző hatását, tedd arccal felfelé a hajólapodra. 

Amikor ööösszejööön 2 arccal felfelééé fordííított, felfedezééés jelzőőő a hajóóólapodon, 
az éééppen begyűűűjtööött hatááásááának ééérvééényesííítééése utááán, dobd el mindkééét jelzőőőt,
(tááávolííítsd el őőőket a jááátééékbóóól,) hogy kapj ééértüüük 1@-t VAGYYY 2,000%-et.

Előkészület: Rakomány típusonként dobj 
egyet a £[d6] kockával, ez lesz az egyes 
rakomány kocka típusok kezdő száma, ennyit 

tegyetek fel belőle az adott rakománykocka mezőjére.
Készlet: Amikor egy játékos rakomány kockákat 
akar venni egy bolygó “vételi” mezőjén, az ehhez 
szükséges kockákat a gazdasági tábláról veszi el; és
a megvett kockákat átteszi hajója rakterébe.

Fogyasztás/Termelés: A rakomány kockák eladásakor
az egyes kockákat “felhasználja” az a bolygó, amely
részére eladásra került és vissza kell tenni azokat a
készletbe; ez a bolygó aztán (a Loath-ot kivéve) az ez által a bolygó által 
előállított rakomány típust termel, melyet a készletből veszünk el és a gazdasági 
táblára teszünk fel. Egy adott erőforrásból a gazdasági tábla minden egyes részére
maximum 6 kockát lehet feltenni. Amikor egy erőforrás rész megtelik, a többi 
ide ”gyártott” erőforrás a készletben marad, (de továbbra is el lehet adni).
Példa: Eladás akcióval 
fűszert adsz el Új Da-
maszkuszon, amelynek 
jelenleg 4 plazma
kockája van a gazdasági 
táblán. 3 fűszert adsz el, 
(tedd a 3 fűszert a 
készletbe,) amelyet Új 
Damaszkusz 3 plazma  
előállítására használ fel;
az első 2-t tegyük fel a 
gazdasági táblára, de 
mivel ebből a kocka 
típusból már a maximum
(6) van a gazdasági 
táblán az utolsó kocka a 
készletben marad.

Kereslet: Amikor a gazdasági tábla bármelyik erőforrás része üressé válik 
(nem tartalmaz kockát) egy játékos körének státus fázisában, tegyél 
1,000%-et az üres erőforrás részbe. Ez az erőforrás típus
“keresetté” vált. A következő játékos, aki (az ehhez szüksé-
ges erőforrás eladásával) létre tudja azt hozni 1,000% bó- 
nuszt kap. Amikor a gazdasági tábla egy erőforrás része 
már “keresetté” vált, további 1,000%-eket már ne tegyél 
erre a mezőre (1,000% a maximum).

Pazarlás: Amikor a Loath-on adsz el kockákat a kockák
felhasználódnak (visszakerülnek a készletbe), de nem produkálnak új kockákat.

Kereskedés: A Kei bolygónak van egy különleges mezője, ami azt teszi 
lehetővé, hogy kereskedhess a kockákkal. A kereskedéshez tegyél bármennyi 
rakomány kockát a rakteredből a gazdasági táblára aztán vegyél el ugyanennyi
számú, ettől eltérő fajtájú rakomány kockát a gazdasági tábláról (pld. ha ebben 
a körben kibert tettél a gazdasági táblára, ebben a körben nem vehetsz le róla 
kibert.) Ha “keresett” rakomány kockákat tettél fel 1,000% jutalmat is kapsz.

A kétfős játék a normál szabályok szerint 
zajlik, az alábbi kivételekkel:

•  A küldetések célpontjai tekintetében az NPC-k is, az Égetőkemence 
(Kiln) kivételével, játékosoknak számítanak (akárcsak az egyszemélyes 
játékban). Ha NPC-k nélkül játszunk, küldetéseid célpontja mindig az 
ellenfél játékos lesz.

•  A ‘Magányos Vándor’ Automata-pilóta képessége: Kétfős játékban, 
sikeres dobás esetén, +2 mozgást ad.
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A: Esemény pakli / Hírnév pontozó tábla

B: Felfedező jelzők

C: Gazdaság

D: Kétfős játék



Anomáááliááák

Halott vilááágok

Nyr/A Kiln (((ÉÉÉgetőőőkkkeeemmmeeennnccceee)))

Ereklye jelzők Ice Asteroids / Comets

Ice Damage

Gravitááációóós utak (lila/narancs színű, szag-
gatott vonallal jelzett utak).
A rendellenes viselke-

désű szektorokban nagyon erős a, szaggatott vona-
lakkal jelölt, gravitáció. Bizonyos rendellenes viselkedésű
szektoroknak több (narancs, vagy lila) útvonala is van.
Belépés: Amikor egy (nem NPC) játékos belép egy gravi- 
tációs útra (ilyen út bármely mezőjére), akkor ennek az út-
nak a szabály mezőjén feltűntetett kockával kell dobnia. Az érin-  
tett játékos hajójának a dobott számnak megfelelő mezőt kell haladnia ezen az 
úton. A gravitációs út bármely mezőjén-, az anomália saját szabályait leíró
mezőt is beleértve, belépéskor dobni kell.
Mozgááás: Az útra való belépéshez szükséges dobás után, ha hajód még mindíg 
a gravitációs úton van, (a nyílak irányába vagy azzal szemben is) 
továbbhaladhatsz rajta, vagy újabb dobás nélkül kiléphetsz erről az útról. Minden 
az útra való belépés előtt meglévő, további mozgás(pontodat) megtarthatod és 
felhasználhatod, miután az úton való kényszerített mozgásodat befejezted. Ha 
az útról való kilépés után, újra belépsz, ismét dobnod kell.
Kilööökőőődve: A legtöbb út egy negatív határon fog átlökni, ha az út végéig 
ellökődsz rajta. Ha bármekkora olyan számot dobsz, ami az út végén lökne ki, 
hajód az egész úton végiglökődik, és a teljes “úton való mozgást” már meghaladó 
mozgáspontokat figyelmen kívül hagyjuk. Ezután úgy kell érvényesíteni annak 
a mezőnek a hatásait, amelyre belépsz, mintha normál módon léptél volna oda.
Akcióóók: A játékosok, gravitáció által kényszerített mozgás hatása alatt, nem 
hajthatnak végre semmilyen, (mellék- vagy más) akciót. A gravitáció által kénysze-
rített mozgás befejezését követően, a játékosok a szokásos módon hajthatnak végre 
akciókat (az úton akár vissza is léphetnek bizonyosak végrehajtása érdekében).
Pééélda: Egy hajó a Ferren hívásának egy külső (lila)
útjára lép be úgy, hogy 4 mozgás pontja marad meg.

A hajó azonnal, dob a(z út szabály mezőjén jelzett) d12 
kockával a lila gravitációs út miatt. A dobás 8, mely 5 
mezőnyit mozgatja előre az úton a hajót, a 6. mozgáspont 
azt okozza, hogy a hajó az út végén kilökődik, a gravitációs 
útról megmaradt 2 mozgáspontot figyelmen kívül hagyjuk. 

A hajó most belépett a belső (narancs) körbe, azonnal 
dobnia kell a d6-tal és végig kell haladnia az úton. 
A d6-os kényszerített mozgás végrehajtása után, a
játékos felhasználhatja az útra első alkalommal való 
belépése után megmaradt 4 mozgáspontját (feltéve, 
hogy nem semmisült meg a Ferren hívása közepén lévő 
fekete lyukban!).

 Ereklye jelző/feltárás

A játékosok feltá-
rás akciót hajthat-

nak végre a halott világok feltárás mezőin. Legalább 2 
merőlegesen szomszédos, üres meződnek kell lennie a 
rakteredben ahhoz, hogy végrehajthasd a feltárás akciót.

Feltáráskor a Ï[d20] kockával kell dobni:
•  1-10-es dobásnál a dobott számú jég sérülés éri hajódat. 
•  11-20-as dobásnál 1 ereklye jelzőt szerzel, melyet arccal 

lefelé a rakteredbe teszel, anélkül, hogy megnéznéd.
Ereklye jelző mező: Amikor egy halott világ felfedezésre kerül,
az ereklye jelző mezőjén jelzett számú (3 vagy 4) ereklyét
kell rátenni. Minden alkalommal, amikor egy játékos 
sikeres feltárás akciót hajt végre ebben a szektorban, 
megkapja a kupac tetején lévő ereklye jelzőt. Amikor 
elfogynak a jelzők, a hely beomlik és további feltárás itt, 
ebben a játékban, már nem lesz végezhető. Ez a hely 
egyébként, amíg vannak rajta jelzők, egy normál, elfoglalt 
mezőnek számít (átrepülhetsz-, de a mozgásodat nem fejezheted be rajta). Más- 
ként az itt lévő jelzőkre nem lehet hatni, ezek az ereklye lelőhely meglétét jelzik.
Nincs üzleti fázis: A normál bolygókkal ellentétben, a halott világokban nincs 
üzleti fázis.

A Kiln: Az Égető-
kemence egy, a Nyr 
csillag körül keringő, 

űrállomás NPC. A hajók (a bolygókra való leszálláshoz 
hasonlóan) le tudnak szállni az Égetőkemencére is.
Előőőkééészííítééés: Az előkészületek alatt az Égetőkemencét a 
Nyr szektor lapkán lévő, saját, szabály mezőjére kell tenni.

Bedokkolááás: 1 mozgáspontért, bármely a miniatúrájával szomszédos mezőről
bedokkolhatsz a Kiln-re. Tedd a hajódat az NPC 
kártyájánák bármely mezőjére.
Kööörpááályááán: Amikor egy játékos hajója bedokkol a 
Kiln-re, körpályára áll a Nyr csillag körül. Azonnal 
dobni kell a £[d6] kockával és az állomást az útján
a dobott összegnek megfelelően előre kell mozgatni. 
A Kiln nem fejezheti be a mozgását foglalt mezőn; 
ehelyett addig csökkenti 1-el a mozgását, amíg egy 
nem foglalt mezőn már be nem tudja fejezni azt.
Megvizsgááálááás akcióóó: Amikor egy ereklyével a fedélzeteden dokkolsz be az 
állomásra, “megvizsgálás” akciót hajthatsz végre. Megvizsgálásakor az 
érintett jelzőt eltávolítjuk a rakteredből és felfedjük, ekkor el kell döntened
milyen jutalmat szertnél érte kapni: 1@-ot vagy inkább pénzt.
Jég: A fehér rakomány kockákat, a jeget, a Kiln eladás mezőjén lehet eladni 
darabonként 2,000% -ért. Az összes (de minimum 2 kockányi) jég rakományod 
eladásáért is jár a szokásos 1@, akárcsak a bolygón való normál eladásokért.
Bent levééés: Egy bolygó mezőin levéshez hasonlóan, a Kiln külső részén lévő 
játékosok nem léphenek kapcsolatba a Kiln belsejében lévőkkel. A két vagy 
három Kiln belsejében lévő hajó azonban szomszédosnak számít egymással.
Az NPC-k, egy bármely, semleges bolygóhoz hasonlóan, beléphetnek a Kiln-
be. A Kiln belsejében is, a többi bolygóhoz hasonlóan mozgáspontok 
elköltésével, lehet mozogni. A Kiln-t bármelyik belső mezőjéről el lehet 
hagyni, ez 1 mozgáspontba kerül. A hajódat ekkor a jatéktér bármely, a Kiln-
nel szomszédos mezőjére le lehet tenni.
Üzleti fázis: Az akció fázisukat az állomásra bedokkolva befejező hajók,  
(mintha bolygón lennének), az üzleti fázisukra léphetnek tovább.
Az állomás köre: A Kiln-nek nincs normál, NPC köre (akkor mozog, amikor 
egy hajó bedokkolásával aktiválja). A Kiln-re nem hathat-, támadhatja-, sebezheti 
meg másik hajó. Amikor megsemmisül (pld. Rikishi miatt), minden éppen rá 
bedokkolt hajó vele együtt semmisül meg. Aztán, a következő játékos körének 
az elején, a Kiln, a Nyr-en lévő, saját szabály mezőjén visszatér a játékba.

Az ereklye jelzők 2 
mezőt foglalnak el a 
rakteredben. Ameddig 

a rakteredben vannak a rakománykockákhoz hasonlóan viselkednek (kiegészítő
rakterekre is feltehetőek), és rakomány kidobása (mellék)akcióval lehet őket  
eltávolítani; amikor egy ereklyét tartalmazó mező megsérül, a jelző automatikusan 
kidobódik. Ha egy ereklye jelző kidobódik (akár kidobás akció-, akár sérülés 
miatt - a jelző megsemmisül (eltávolítjuk a játékból).
Megvizsgálás A Kiln-re bedokkolt állapotban, akcióként, bármely rakteredben 
lévő ereklyét megvizsgálhatod. Amikor egy ereklyét vizsgálsz, eltávolítjuk a 
raktérből, arccal felfelé fordítjuk és el kell döntened, hogy 1@-ot vagy a rajta 
láááthatóóó jutalmat kéred érte. Minden olyan jutalmat (rakomány kockát/felszerelést), 
ami nem fér be a rakteredbe, figyelmen kívül hagyunk. 
A megvizsgált ereklyék:

● 1@-ot vagy 3,000%-et, 

● 1@-ot vagy 2,000%-et + 2 jelzett fajta rakományt 

● 1@-ot vagy 2,000%-et  + a jelzett felszerelést érhetnek.
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* JééégJég aszteroidák/Üstökösök

Jééég sééérüüülééés

Küüüldetééés kááártyááák

Az új rakkomány kocka - a 
jég. Jeget a jég aszteroida 
szektorok különleges, fejtőhely  

mezőiből lehet kinyerni.
A jégfejtés akcióhoz a szektorlap egy fejtőhely mezőjén kell lenned és lennie 
kell legalább egy szabad mezőnek  a rakteredben. 
A jégfejtés akciókor a Ï[d20] kockával kell dobnod:

•  1-10: a dobott számú (pajzzsal blokkolható) jég sérülést 
kell elszenvednie.

•  11-20: 1 jég rakomány kockát kapsz, amelyet rakteredbe kell elhelyezni.
A jeget a Kiln állomás “eladás” mezőjén lehet eladni, kockánként 2,000%-ért.
Ha az összes és legalább 2 jegedet eladtad, (a többi rakomány típus eladásához 
hasonlóan) 1@-ot kapsz.

Üstökösök és üstökös pá-
lyák (világoskék szagga-
tott vonallal jelölt utak).

Az üstökösök saját pályájukokon mozognak. Minden jég 
aszteroida szektor 1 üstököst tartalmaz. A szektor felfedésekor
egy üstököst a különleges szabály mezőre kell tenni.
Amikor bármely (nem NPC) az üstökös úúútjááának bááármely mezőőőjééére
belép, a £ [d6] kockával dob és az üstököst a dobott 
számnak megfelelő mezővel lépteti előrébb az úton. Ha 
egy hajó egy üstököst tartalmazó mezőre lép be, vagy,  
ha egy üstökös egy hajót/rakományt tartalmazó mezőn 
fejezi be a mozgását, ez a hajó/rakomány azonnal (csil-
lagba érkezéshez hasonlóan) megsemmisül. Ha a hajó
túlélte az üstőkös mozgását, a szokásos módon folytathatja
mozgását.
Előbbi, alap mozgása után az üstökös addig nem mozog újra, amíg a hajó le-, 
majd újra vissza nem tér a pályájára vagy egy másik játékos rá nem lép arra.
Akcióóók: A játékos az üstökös mozgásának elindításától annak befejezéséig semmi-
lyen (mellék- vagy más) akciót nem hajthat végre.

Pééélda: Egy üstökös pályára lépő hajónak 5 mozgás-
pontja maradt. A játékos azonnal dob az üstökösnek,
5-öt dob, így az üstökös 5-öt mozog a pályáján. A
játékos folytatja mozgását és biztonságosan végig 
mehet az úton, anélkül, hogy újra kiváltaná az 
üstökös mozgását. Ha a hajó lelép, majd visszatér a 
pályájára, az üstökös újra mozogni fog.

Pééélda 2: Egy hajó egy mezővel egy üstökös előtt 
lép be egy üstökös pályájára és 2-őt dob. Az üstökös 
2 mezőt mozog, áthalad a hajó mezőjén és azon a 
mezőn fejezi be a mozgást, amelyen a hajó éppen 
áthaladt. Az üstökös nem sebesíti meg a hajót. 

Amikor egy üstökös megsemmisül, a különleges szabályok mezőn újra fel fog
bukkanni a következő játékos körének kezdetén.
Jég aszteroidák 
A jég aszteroida mezőknek vastag fehér határai vannak, belül jég 
aszteroidák borítják. A jég aszteroidák blokkolját a rálátást. A
játékosok Ï[d20]-al dobnak, amikor átlépnek egy jeges határon: 

•  1-10 ennyi (pajzzsal blokkolható) jég sérülést kell elszenvednie

•  11-20 semmi sem történik

Jég sérülések (kék kristályok)

A jég sérülések az alábbi kivételektől 
eltekintve normál sérülésnek számítanak:

Olvadás: Üzleti fázisodban minden jég sérülésedet szabadon eltávolíthatod
(bbbooolllyyygggóóónnn   vvvaaagggyyy   üüürrrááállllllooommmááásssooonnn   kkkeeellllll   llleeennnnnneeeddd   ahhoz, hogy üzleti fázisod lehessen).
Befagyás: Státus fázisod alatt: Tegyél 1 jég sérülést minden olyan mezőre, 
amely merőlegesen szomszédos egy jég sérüléssel. Ha befagyás miatt raktered 
teljesen megtelne (jég és/vagy sima) sérülés jelzőkkel, hajód megsemmisül. 
Befagyásnál a normál sérüléseket figyelmen kívül hagyjuk; A jég sérülés a 
normál sérüléses mezőkre nem terjedhet át.

ÚÚÚj küüüldetééés tííípusok
Négy újfajta küldetés típus - két törvé-
nyes és két törvényen kívüli, van.

Teherszááállííítááás (tööörvééényes)
1. (Bárhogyan) gyüjtsd be a küldetéshez szükséges kockákat.
2. Akcióként: Szállítsd le a kockákat #; a fizetséget a 
leszállított küldetés kockák határozzák meg. 
3. Megkapod a küldetés kártyán lévő fizetséget.
Magánnyomozó (tööörvééényes)
1. Repülj a meghatározott küldetési pontra.
2. Akcióként: Fedd fel a küldetés kártyát és hajts végre megfi-
gyelést a 3 legfelső küldetés kártya, pakliból való, felhúzásával 
és eldobásával. 
3. A fizetséget a dobott törvényen kívüli küldetések száma határozza meg. 
Tegyél a fizetségénél meghatározott számú kreditet a küldetés kártyára.  
4. Akcióként: Szállísd le “megfigyeléseid” (eredményét) a #-ra.
5. Megkapod a küldetés kártyán lévő fizetséget.
Fegyverkereskedő (tööörvééényen kííívüli)
1. Felszerelés felvétele (vagy a már raktérben lévő felszerelés használata).
2. Akcióként: A felszerelés (sérülésmentes) leszállítása a #-ra; a fizetséget a 
leszállított felszerelés határozza meg. (A felszerelést el kell távolítani a raktérből
és vissza kell tenni a készletbe, bármilyen rajta lévő jelzőt a lemerültek közé 
kell tenni.) 
3. Megkapod a küldetés kártyán lévő fizetséget.
Támadás (tööörvééényen kííívüli)
1. Repülj lőtávolságon belülre a célpont hajóhoz.
2. Akcióként: Jelentsd be küldetésed és hajts végre egy 
normál támadást. 
3. A fizetséget a célpontnak okozott teljes sérülés mértéke 
határozza meg. Tedd a fizetséget a küldetés kártyára.
4. Akcióként: Szállítsd le az árut a szállítási #-ra.
5. Megkapod a küldetés kártyán lévő fizetséget.
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A státus fázisban tegyél jég sérülést 
minden  már meglévő jég sérüléssel 
merőlegesen szomszédos mezőre.

Példa: a Makacs emlékezetnek 5  jég 
sérülése van.



Szabály egyszerűsítések

Felszerelések

Felszerelés lapkák
Küldetések húzása / eldobása
”Küldetés húzása”  (mellék)akció végrehajtá-
sakor, a küldetés pakli 3 legfelső lapját fel 

kell húzni és arccal lefelé, magad elé tenni, anélkül, hogy mengnéznéd azokat.
Ezt a (mellék)akciót küldetési pontonként egy körben egyszer hajthatod 
végre. Miután befejezted a körödet (más játékosok körében), nézd át az összes, 
húzott küldetés kártyát és a következő köröd kezdete előtt, döntsd el melyiket 
kívánod megtartani közülük. A szokásos módon csak akkor hajthatsz végre 
küldetés húzás akciót, ha legalább egy aktív küldetés megtartására a lehetőséged 
is megvan, és csak annyi küldetést tarthatsz meg (alapesetben 1-et) amennyire 
lehetőséged van. Aktív küldetést bármikor eldobhatsz. 

•  Húzott küldetésekkel együtt való meghalás: Hajód megsemmisülésekor
anélkül dobd el az összes felhúzott küldetést, hogy megnéznéd azokat.

Példa: Úgy, hogy egy aktív küldetésed sincs, 2 küldetés ponton is átrepülsz, így kétszer 
(is) 3, azaz összesen 6 kártyát húzol (anélkül, hogy megnéznéd őket). Köröd befejezése 
után mind a 6 kártyát megnézheted és 1-et meg is tarthatsz belőlük. Ha lett volna egy 
M-Comp fejlesztési lapkád, ehelyett 3-at is megtarthattál volna.

Kereskedés
Most már nem szükséges minden rakomány kockádat eladnod ahhoz, hogy @-
ot kapj érte; ehelyett abból a rakomány kocka típusból kell az összeset, de 
legalább 2-őt, eladnod amelyet az eladás adott helyszínén megvesznek. (Nem 
kötelező az összes kockádat eladnod, csak akkor nem fogsz érte @-ot kapni.)
Bérgyilkos (assassin) küldetések 
A bérgyilkos (assassin) küldetéseket akkor is sikeresen végrehajtottnak tekintjük, 
ha a célpont hajó bármilyen, rajtad kívülálló, okból semmisült meg.
Újrafelbukkanás
A továbbiakban újrafelbukkanáskor nem veszítesz kört; ehelyett, a következő 
körödben, a hajód szintjének megfelelő számú (kivédhetetlen) sérüléssel fogsz 
felbukkanni:

•  Az 1. szintű hajók 1 sérüléssel bukkannak fel újra.
•  A 2. szintű hajók 2 sérüléssel bukkannak fel újra.
•  A 3. szintű hajók 3 sérüléssel bukkannak fel újra.

3 3. szintű hajó tulajdonságának újragondolása  
A játék egyensúlya érdekében az alapjáték 3 hajójának, a
Hosszú járműnek (Long Haul), a Manchesternek és az 
Éjárnynak (Nightshade) módosult a különleges képessége.

Kiegészítő raktér / Páncélzat

Ezek egyedi felszerelések, ugyanis ténylege-
sen csak egy mezőjük van bent a raktérben 

(a zöld mezős, amin fehér nyíl is van) – a felszerelés többi része a raktéren
kívül található. Ezek a különleges felsze-
relések nem fedhetik át egymást a raktéren 
kívül.

Kiegészítő raktér
A kiegészítő raktér 4 mezőjé-
re csak rakomány kockákat és 
ereklye jelzőket lehet tenni. 

Csak a hajó rakteréhez kapcsolódó mező kaphat sérülést. A három, a hajó rakterén 
kívül eső mezőre nem lehet sérülés jelzőt tenni. Ha a hajóhoz kapcsolódó mező 
megsérül, minden a kiegészítő raktéren lévő mező sérültnek számít (és minden 
rajta lévő rakomány kidobódik). A kiegészítő raktér, megjavításáig, nem lesz 
képes rakományt befogadni. Az ereklye jelzőket teljes mértékben a kiegészítő 
raktérbe kell elhelyezni (nem lehet a felét a raktérbe, felét pedig a kiegészítő 
raktárbe tenni).

Páááncééélzat
A páncélzat felszerelés minden egyes mezője (összesen) 1 
sérülést képes felvenni. Ez a felszerelés hajód ellenállóképességét 
növeli, általa a hajód a szokásosnál több sérülést lesz képes 

elviselni, mielőtt megsemmisülne. A jég sérülés csak a zöld, kapcsolódó me-
zőről terjedhet át a páncélzatra, illetve  a páncélzatról csak a kapcsolódó, zöld 
mezőről terjedhet tovább.

M-Comp (Számítógépbe táplált küldetés)
A raktérbe kell elhelyezni.
Egy rakteredben lévő, sérülésmentes M-Comp +2 aktív küldetést tesz 

lehetővé számodra.  Amikor megsérül az M-Comp-od az éppen maximálisan 
számodra lehetséges számú aktív küldetés számig kell eldobnod küldetéseidből.
Példa: 1 sérülésmenetes M-Comp-pal a rakteredben, küldetés húzása akciót hajtasz vég-
re, (a szokásos módon) 3 küldetést húzol. Amikor eldöntöd, melyik küldetés(eke)t akarod 
megtartani (ami időben, ebben a kiegészőtőben, a köröd utánra módosult, lásd alább 
“Küldetések húzása-/eldobása” részt,) max. 3 küldetést tarthatsz meg (az M-Comp miatt)

(A hajót teljesen körülfogó,) környezeti pajzs
Egy pajzs felszerelés felhasználhatóságot jelző 
mezőjére kell tenni, amitől ez a felhsználhatóságot

jelző mező innentől kezdve az alábbira is képessé válik:  

Aktiválás: Amikor aktiválsz egy körülfogó pajzsot, pajzs 
felszerelésed automatikusan maximális értékét dobja nem 
harci sérüléseknél és energia veszteségeknél (határon 
átlépésekkor illetve bányászat-, betakarítás-, jégfejtés stb.
akcióknál bekövetkező sérülések-, energia veszteségek esetében,) A körülölelő 
pajzsok normál harci sérülés(ek) ellen nem védenek (azoknál a szokásos 
módon dobni kell).
Példa: Bányászás akciót hajtasz végre és 8-at dobsz - amiért 8 nem harci sérülést kellene 
elszenvedned. Egy feltöltött jelződet a d6-os pajzs felszerlésen lévő, körülölelő pajzsodra 
téve költöd el. Ezzel ez a pajzs automatikusan 6-ot dob. 8 nem harci sérülés - 6 pajzs =
(összesen) 2 sérülés jelzővel.

A felszerelés lapkák olyan 1x1-es méretű 
felszerelések, amelyeknek különleges képes-
ségük van. Akárcsak a normál felszerelés, 

ha megsérül, kijavításáig a felszerelés lapka sem tud tovább működni A fel-
szerelés lapkákat bármikor el lehet helyezni a raktérben, (bár néhányat csak 
felszerelésen-, vagy felszereléshez csatoltan lehet használni) át lehet őket 
rendezni, el lehet adni és át lehet tenni egy új hajóra.

Lukasztó (Pajzs lukasztó)
Sugárvető/rakéta felszerelés felhasználhatóságot jelző 
mezőjére kell rátenni, amitől ez a felhsználhatóságot

 jelző mező innentől kezdve az alábbira is képessé válik:
Aktiválás: Amikor a pajzs lukasztóval hajtasz végre támadást,
a kivédésére dobott pajzsot -4-el csökkentjük. Ez a képeség több lukasztó 
esetén halmozható, a védekező érték azonban 0 alá nem csökkenhet.
Példa: Két jelző elhelyezésével támadsz: egy jelzőt egy d6-os sugárvető normál, 
felhasználhatóságot jelző mezőre-, egyet pedig egy ugyanehhez a sugárvetőhöz rendelt 
lukasztóra teszel, ellenfeled pedig 1d8-as pajzzsal védekezik. Te 1-est és 3-ast dobsz, 
ellenfeled 3-at dob. Lukasztód az alábbi módon csökkenti ellenfeled pajzsának védekezését: 3 
- 4 = 0 (0 alá nem mehet) lesz a teljes védeleme. Ezután a szokásos módön kell kiosztani 
a harci sérüléseket (4 támadás - 0 védekezés = 4 sérülés).
Példa 2: Egy d6-os sugárvetőhöz rendelt 2 pajzs lukasztóra tett 2 jelzővel hajtsz végre 
támadást, ellenfeled pedig 2d8-as pajzzsal védekezik. Te egy 4-est és egy 1-est dobsz, 
azaz összesen 5-el támadsz; ellenfeled 7-et és 4-et, összesen 11-et dob pajzsainak. A két
lukasztód 11 - 8 = 3-ra csökkentik a védkezési összértéket. Ezután a szokásos módon kell
a harci sérüléseket kiosztani (5-ös támadás - 3 védekezés = 2 sérülés). 

GTS (Gravitációs tolóerő stabilizátor)
A raktérbe kell elhelyezni.
Minden egy hajtómű felszerelésre merőlegesen

szomszédos GTS, +2-vel növeli az összes ezzel a hajtóművel
végrehajtott dobást. A felszerelés dobása sosem haladhatja 
meg az ezzel a felszereléssel doható maximááális szááámot.

Példa: A rakteredben egy 1-es szintű hajtóműved és 1 vele szomszédos GTS-ed van. 
Mozgás akció végrehajtása céljából aktiválod a hejtóművet és 2-t dobsz, a GTS ezt 4-re 
változtatja. Ismét aktiválod a hajtóművet és 5--öt dobsz - a GTS ezt 6-ra növeli (a
maximálisan dobható szám fölé nem növelheti). 

Példa 2: A rakteredben egy 1 sérüléssel rendelkező, 1-es szintű hajtóműved és 1 vele 
szomszédos GTS-ed van. Mozgás akció végrehajtása céljából aktiválod a hajtóművet és
2-t dobsz, a sérülés 1-re csökkenti a dobást, amit aztán GTS 3-ra visz fel. Ismét aktiválod 
a hajtóművet és 6--ot dobsz - a sérülés ezt 5-re csökkenti, amit aztán a GTS megint 6-ra 
növel (a maximálisan dobható szám fölé nem növelheti).
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A ‘baby’ black hole, beginning to form. Named for the fearless 
reporter, Ferren, who took it upon himself to report from 

as close as possible as the anomaly began. Ferren’s last transmission was something strange, he 
explained that he could feel the horizon calling to him, and then it ended in a high-density burst of 
code. Most agree he had simply gone mad, but where did the code come from, and why can’t anyone 
decipher it?

This once harmless sector was home to the misty, unremarkable 
nebula, “GR-11D”. After the Turn, only the most fearless, or 

suicidal, venture into this glacial death trap. Asteroids collide off one another as comets swirl and 
orbit the fringes of this deadly sector.

For eons the Samara Gate has lingered, a silent sentinel of 
a forgotten age. Unpowered and inoperative, many tried to 

salvage its unyielding husk, but not even mil-spec laser drills could cut through the strange metallic 
plating. As the Xia system drifts closer, the gate slowly blinks to life, an ancient leviathan waking to 
serve once again.

The rich metals and precious ores of the Blench system’s 
asteroids have been hidden beneath layers of a strange ice.

Ships brave enough to try and harvest the metal at the asteroid’s core have had thrust modules frozen 
solid, only to be shattered moments later by passing comets. The mining outpost here has been all but 
abandoned.

The heavily shielded scientific outpost of Neo Vostok is the last 
mainstay of the scientific community here in the Nyr system. 

Those obsessed with discovering the secrets behind the Turn flock here. The outpost is packed with 
the brightest minds, spinning, fevered in an attempt to diverge the Turn from their system, and 
perhaps regain what was lost to them.

Below the surface of the vast oceans of Calakus, the Calakai 
lived in near tranquility. Centuries ago, a colony ship landed 

on the planet, hoping for a better world. However, less than 3% of the surface was land mass, and 
the planet was evacuated by all but a few colonists. These few began an under-ocean village in the 
remains of the colony ship. Over the years a slow trickle of pioneers joined the colony, towing old 
broken down starships. No longer fit for spacefaring, but still water-tight, these craft were welded on 
to the village, like some sort of starship-coral-reef. After the Turn, those on Calakus survived longest,  
perhaps there is a flicker of life still beneath the frozen waves. Explorers who have returned to the 
frozen shell of a planet have reported hearing noises coming from the depths of the once great city...

We know that Tafjur was the first casualty of the Turn. Perhaps 
the core of the planet was inverted, or the grav-well fluctuated, 

no one is certain. What we do know, is that rotation of the planet was drastically altered and an entire 
continent was ripped off and thrown into space like some large scab. The continent crumbled to 
pieces as it froze, and now remains nearby as an ice asteroid field, looking down upon the decimated 
remains of Tafjur.

Drelmoth, the once bustling manufacturing giant, now lies still 
and heavy. Layers of ash and ice intermingle on its scarred 

surface. The unions of Drelmoth were locked in an eternal cold war, an ever increasing arms race 
over subsidies, wage gaps, and tax breaks. Many a retired smuggler has Drelmoth to thank for his 
livelihood.

The small spectral anomaly near the market world of Kei has 
grown to a giant rift in space. Nicknamed the Chasm, most 

of the original merchant clientele of Kei have disappeared, forcing the planet to embrace the black 
market, just to get by. While not truly a hotbed of crime, Kei is a beautiful planet, forced outside the 
law to survive. The natives cling to hope that the anomaly will dissipate, and their peaceful, law-
abiding lives will return to ‘normal’ - though there’s little sign this will be the case.

Tig is a back-world swamp planet on the edge of a high 
density nebular anomaly. Most inhabitants are natives, who’ve 

grown up among the toxic-swamps, never knowing life on an un-hostile planet. Natives often see 
otherworlders as soft, weak, and generally inept. Many born on Tig go on to be mercenaries or 
soldier-kings. As a rite of passage, all who come of age are shunted out to the center of the largest 
swamp and left to find their way back to civilization. Those who make it back are welcomed into 
Tig society - the less fortunate are welcomed into the belly of a Thurp-Beast, or find themselves the 
victim of some other swamp-based misfortune.

Every once in a cycle, Xia will drift through another star 
system. Usually these brief pairings spur economic growth and 

prosperity, but this is different; entire planets are radio silent, a strange cold fills the void, tales of 
ships freezing up on the edge of space. Out of the mists, a single remnant of civilization appears; a 
space station, glowing with rare technologies. You are needed, Captain! Choose your ship, customize 
your loadout, and explore the mysteries of this abandoned system, in Xia: Embers of a Forsaken Star!

Only a hecto-cycle ago, Nyr was a common white dwarf. The 
sudden cataclysmic change of Nyr is now known as the ‘Turn’. 

No one is quite sure what happened, perhaps the polarity of the star changed, or the dynamic horizon 
of Ferron’s Call altered its state. All we truly know is the system is drastically different then the 
reports we had. Nyr is dying, and taking the entire system with it.

A last bastion of civilization, The Kiln hovers in near-orbit 
around the dying star. The Kiln was the system’s mobile 

government capital. It would make its way between sectors, bringing peace and order, governance 
and direction where it was most needed. During the Turn a snap-decision was made to abandon the 
rest of the system and move into orbit around Nyr. Those aboard The Kiln have lost friends and 
families, but they keep hope alive that the Turn can be reversed, and the system restored.
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In the deepest pockets of the mysterious cold emitted by the 
dying star, a new and powerful compound has been discovered. 

Ember is sought by all, and many believe it holds the secret of the Turn. The value of Ember cannot 
be overstated, and the peril one must endure to obtain it keep it in high demand.

Rumors have been circling the local spaceport pubs, tales of an 
ice behemoth, lurking below the blue fires of Nyr. Some say the 

dying star is hiding a deadly secret, a giant comet, only visible in the ebbs of the flames. Others are 
quick to deny it, stating the worst is over, and it’s time to focus on the future. Perhaps it’s just a myth, 
or a trick of the eye, but the thought of a planet-sized comet gives you space-goose bumps.
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Akció fázis

Üzleti fázis

Állapot fázis

Normál mezők

Æ Aszteroida

Ú Csillagköd

Â Törmelék 

Ô Csillag

< Ø > Bolygó

Ò Kapu

Harc

@ Hírnév pontok

Ikonok
Æ Jég aszteroida

 Gravitációs utak

Æ Üstököspályája

1. Bejelentés

2. Elköltés / Dobás / Húzás 

3. Végrehajtás

Választható akciók

Mozgás
•  Motorok/Hajtóművek
•  Impulzus (még bajba kerülten is)

Támadás
•  Sugárvetők
•  Rakéták
•  Ütközés

Küldetések
•  Küldetések húzása (mellék)akció
•  Küldetések céljai 
•  Küldetések teljesítése

Térkép mezők
•  Rakomány kockák vásárlása
•  Rakomány kockák begyűjtése (mellék) 
•  Bányászat/Zsákmányolás/Betakarítás/
Jégfejtés/Feltárás
•  Rakomány kockák eladása
•  Kereskedés a rakomány kockákkal
•  Ereklye jelzők megvizsgálása

Felfedezés
•  Szektor felderítés
•  Vak ugrás (mellék)
•  Felfedészés jelzők begyűtése (mellék)

Egyéb
•  Különleges képességek
•  Bajba került játékos megmentése
•  Rakomány kockák kidobása (mellék)

•  Energia újratöltése - ingyenesen

•  Sérülések kijavítása
 $ 1. szintűűű hajóóó: 1,000%
 ^ 2. szintűűű hajóóó: 1,000%
 & 3. szintűűű hajóóó: 2,000%

•  Felszerelés vásárlása
 Kicsi: 1,000%
 Közepes: 2,000%
 Nagy: 3,000%

•  Felszerelés eladása
 Kicsi: 1,000%
 Közepes: 1,000%
 Nagy: 2,000%

•  Raktér átrendezése - ingyenes

•  Új űrhajó vásárlása
 ^ 2. szintűűű hajóóó: 5,000%
 & 3. szintűűű hajóóó: 8,000%

•  Hírnév vásárlása: 5,000% = 1@

1. Befagyás
2. Hírnév szerzése
3. Címek/események húzása
4. Képeségek és impulzus frissítése, kereslet a gazda-
sági táblán
5. Jelzők feltöltése

1.Célpont bemérése
•   távolság
•   rálátás

2. Támadás bejelentése

3. Védekezés bejelentése

4. Dobás

5. Kimenetel (meghatározása)

6. Újratöltés (Védekezőé a pajzsáról)

Felfedezés
2 felfedezés jelző beváltásáért 1@.

Küldetés teljesítése
Minden teljesített küldetés 1@-ot ér.

Harc
Másik űrhajó megsemmisítéséért hírnévpont 
jár

$ 1. szintű űrhajóért 1@.

^ 2. szintű űrhajóért 2 @.

& 3. szintű űrhajóért 3 @.

Kereskedelem
Az összes (de minimum 2) rakomány kocka 
eladása az azt vevő helynek - 1@-ot kapsz.

Űrhajók
Új űrhajó vásárlásakor is 1@-ot kapsz.

Vagyon
5,000%-ért 1@-ot vásárolhatsz.

Jótett
Bajba került játékos megmentése - energia 
adása bajba került játékosnak = 1@-t.

Címek
Cím kártya feladatainak teljesítésért @-ok
szerzése.

Szerencse
20-as dobás a ¶[d20] kockával = 1@ 

Események
Bizonyos eseménykártyák, jutalomképpen,
@-ot adnak.

Ereklyék
Ereklye feltárásakor, jutalomképpen,  1@-
ot is kérhetsz.

Sérülés jelző: }

Hírnév pont: @

Kredit: %

Küldetés pont: #

Űrhajó szintjei 1$, 2^, és 3&

Kockák: £[d6] ¢[d8] §[d12] ¶[d20]

Vérdíj: =

Felfedezés jelző:{

Szektor típusok ¥Kapu,  ªŰr,  
ÂTörmelék,,  ÆAszteroida, ÚCsillagköd,
ÔCsillag, <Törvényes, >Bűnöző,
ØSemleges,  Anomáliák, Æ Jég aszte-
roidák,  Halott világok
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1-10 = 

11-20 = 

1-10 = 

11-20 = 

Dobás azonnali halál miatt

Nincs különleges szabály

Dobás sérülésért

Dobás energiavesztés miatt

Azonnali halál

Pajzs: Dobás sérülésért,
áthaladásért & vérdíjért. 

Különleges mozgás

Rálátás


Rálátás

X
Rálátás



Rálátás

X
Rálátás

X

Belépés a bejáraton

< Belépés törvényesre: Vérdíjjal nem lehet belépni

> Belépés törvénytelenre: Ha még ártatlan volt, 
                                      +1,000% vérdíjat kap.

Összefoglaló

Rálátás



1-10 = 

11-17 =

18-20 = 

+Nincs mozgááás

1-3 = 

4-20 = 

Rálátás

X

Rálátás

X

Rálátás



Rálátás


Dobás Jég sérülésért

Dobás kényszerített mozgásért

Dobás az üstökös mozgásáért

= 1,000%

1-10 = 

11-20 = 


