
› 1

fORGATÓKÖNYVEK, 
ESEMÉNYKÁRTYÁK

↗ aLAP FORGATÓKÖNYVEK:  
[Csak     -s eseménykártyák] 

›New schedule 
›Dust gremlins
›Botanic capsule
›Force field

↗ ALAP ESEMÉNYKÁRTYÁK: 

-s eseménykártyák: Hydraulics failure, Quarantine, 
Visitors, The leak, Dissatisfaction, The rift, Steering failure, Dust 
devil, Solar flare, Loss of Sterile air, RTG outage, Fire, Loss of 
pressure, Faulty equipment, Seeds, Poisoning, Valves.

↗ tOVÁBBI FORGATÓKÖNYVEK 
ESEMÉNYKÁRTYÁKKAL: 
[Csak gyűjtői kiadás]

›Mars One 
[Használt eseménykártyák:       és       ]

-es eseménykártyák: Southern entrance, The transmit-
ter, The key, S.O.S., The journal, The medic, The larder, Living 
quarters.

›Refugees 
[Használt eseménykártyák:       és       ]

-es eseménykártyák: The agent, The Desperate Man, 
Effects of radiation, Careless handling.
UHasználd a plusz szürke űrhajóst [[[333]]].

›Mission to Phobos 
[Használt eseménykártyák:       és       ]

-as eseménykártyák: Confusion, Hard landing, 
Fuel leak, Communications down.

›Face on Mars 
[Használt eseménykártyák:       és       ]

-es eseménykártyák: The avalanche, Guide, The 
cavern, The summit.
Használd a plusz játéktáblát és a Bányászlapkákat [[[222000]]].

›The dark side of Mars 
[Használt eseménykártyák:       és       ]

-ös eseménykártyák: Unwelcome guests, Food 
theft, Threat, Sabotage.
Használd a plusz játéktáblát

›The underground colony [Használt eseményk.:      ]:
›Disaster [Használt eseménykártyák:      ]:
›Vastitas Borealis [Használt eseménykártyák:      ]:
›The End [Használt eseménykártyák:       ]:

GYAKRAN 
ISMÉTELT 
KÉRDÉSEK

› 1
KKK: Az összes Leszállóegységnél lévő kutatáslapka elérhető-
e a játékosoknak, és hogyan kell újratölteni?

VVV:::   A játék során a játékosok átnézhetik a Leszál-
lóegységnél lévő kutatáslapka-paklit. Ahogy egy adott 
kutatáslapkát befejeztek, a lapka kikerül a játékból. A 
kutatáslapka-paklit a Feltöltésfázisban kell újratölteni.

› 2
KKK:::   A szabályok szerint egy szakértőkártyáját egyszer használ-
hatja a játékos egy körében (3 időegység ciklusonként vagy 4, 
ha a negyedik telepes fel lett szabadítva). A szóló módban 
minden vállalat használhatja az adott szakértőt a körében 
(ami 6-8 használat ciklusonként)?

VVV::: A szóló módban a szakértőkártya csak fordulónként 
egyszer használható (3-4 alkalommal ciklusonként). A két 
vállalat kezelése nem számít ebben az esetben, mivel a 
szakértőt a játékos bérli, nem a vállalat.

› 3
KKK::: Mi  történik, ha a Regolit vizsgálókártya-pakli kifogy?

VVV::: Össze kell keverni az eldobott Regolit vizsgálókár-
tyákat, és új húzópaklit kell képezni belőlük.

› 4
KKK::: Melyik eseménykártyákat kell használni az egymás elleni 
játékmódban?

VVV::: Az egymás elleni játékmódban csak a Basic Event (Alap 
események) kártyákat kell használni. Ne adjatok hozzá 
forgatókönyvekhez rendelt eseményeket.

› 5
KKK::: Mi történik a kezdőjátékosjelzővel, ha a negyedik telepes 
felszabadul pl. a 4. ciklus elején (csak egy játékos kap 4. 
kört)?

VVV::: Ez csak egymás elleni módban lehetséges. Változ-
tassátok meg a játékossorrendet a ciklussávon lévő 
ikonnak megfelelően. Ebben a példában a játékossor-
rend megváltozik a negyedik ciklus harmadik fordulója
után (a ciklussávon lévő jelölés szerint - adjátok át a 
kezdőjátékosjelzőt). Ezután csak egy játékos hajt végre

negyedik kört, majd a játékossorrend ismét megvál-
tozik. Ez taktika, hogy kezdeményezi a sorrend megvál-
tozását kétszer, így az a játékos, aki első lett volna, az 
utolsó lesz.

› 6
KKK::: A játék erőforrásai korlátozottak?

VVV:::   Igen, az erőforrások korlátozottak (bár a “bank” 
ritkán fogy ki az erőforrásokból). Amikor a játékosok ak-
ciót hajtanak végre, erőforrásokat költenek el, ami azt 
jelenti, hogy ezek visszakerülnek a “bank”-ba, így ezek 
újra használhatók.

› 7
KKK:::   Az aktuális ciklusban le kellett raknom egy akció-
jelzőmet a betegszobára, mivel nem raktam orvosságot a 
lakónegyedre. Ha nem veszem vissza a következő ciklus-
ban és ismét nem adok orvosságot, le kell tennem a 
betegszobára még egy akciójelzőmet, vagy visszakapom 
a ciklus végén?

VVV::: Ebben az esetben le kell tenned egy másik akció-
jelződet a betegszobára. Ki kell fizetned 1 időegységet 
minden egyes akciójelződért, amit vissza akarsz kapni. 
A betegszobán vagy lakáson hagyott akciójelzők nem 
kerülnek vissza automatikusan a játékoshoz a ciklus 
végén. Addig ott maradnak, amíg a játékos nem fizet a 
kiszabadításukért. 

› 8
KKK:::   Hány erőművem lehet a szóló játékmódban? Energiát 
csak egyszer vehetek el fordulónként az RTG-ről?

VVV:::   Két vállalatot vezetsz, úgyhogy legfeljebb 4 erőműved 
lehet összesen. Fordulónként kétszer vehetsz el energiát 
az RTG-ről (egyszer minden vállalat körében).

› 9
KKK: Ha alkalmazok egy asszisztenst/szakértőt (meg-
vásárolva az oktatási központban), kicserélhetem egy 
már meglévőre a vállalatkártyámon? Ha igen, a kicserélt 
kártya visszakerül a pakliba vagy kikerül a játékból?

VVV:::   A vállalatkártyán lévő szakértők és asszisztensek 
nem cserélhetők ki. A játék végéig elfoglalják az 
adott helyet a vállalatkártyán.
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› 10
KKK::: A SEMI:CO-OP.3 játékmódban valaki befejezheti a játékot 
hamarabb, ha teljesíti a forgatókönyv feltételeit és eltávolít-
ja a jelölőket a lakónegyedekről. Ugyanez érvényes a SOLO.
1 módra is?

VVV:::   Nem, a játék csak a SEMI:CO-OP.3 módban fejezhető 
be előbb. Az összes többi módban a játékosoknak végig 
kell élniük a meghatározott ciklust a legvégéig.

› 11
KKK:::   A játékszabályok szerint a játék elején a játékosok pénzt 
kapnak az első forduló sorrendje szerint. A szóló módban 
hány pénzt kap a játékos?

VVV::: A játékos 2 pénzt kap a játék elején.

› 12
KKK:::   Ha felhasználtam az összes akciójelzőmet, visszakapom 
őket automatikusan a forduló/ciklus végén?

VVV::: Nem. Az akciójelzők a táblán maradnak, amíg nem haj-
tasz végre Pihenés akciót, ami 1 időegységbe kerül. Ha 
az összes akciójelződ a táblán van, a következő körben 
az első akciódnak Pihenés akciónak kell lennie. Emellett 
néha egy esemény lehetővé teszi, hogy visszavedd a 
jelzőidet a tábláról. 

› 13
KKK:::   Ha a Builder (Építőmester) szakértőt használom, ki kell 
fizetnem az 1 időegységet azok mellett az erőforrások mel-
lett, amik szükségesek az Építés akcióhoz?

VVV:::   Igen. Ki kell fizetned az összes erőforrást + 1 idő-
egységet. Ez pontosan ugyanolyan, mintha Építés akciót 
hajtanál végre egy akciójelző lehelyezésével a Létesít-
mény építés mezőre, de nem kell leraknod akciójelzőt.

› 14
KKK:::   A játékszabály szerint a Bányagép legfeljebb 2 nyers-
anyagot termelhet ki arról a lapkáról, amin áll. Mi történik, 
ha több nyersanyag van a lapkán? Fenn maradhat a táblán 
a kitermelt lapka?

V: A lapka, amiről a bányászgép kitermeli a nyersanyagot, 
mindenképpen lekerül a tábláról, attól függetlenül, hogy 
az összes nyersanyagot kitermeltétek a lapkáról, vagy 
sem.

› 15
KKK::: Mikor fizethetem ki a büntetést és kapom vissza az 
akciójelzőimet a betegszobákról vagy lakásokról?

VVV::: Bármikor megteheted a köröd folyamán. Kifizeted 
a büntetést és visszakapod az akciójelződet.

› 16
Q: A Q1..Q4 lakónegyedek hozzátartoznak egy-egy adott 
játékoshoz?

V: A lakónegyedek mindig közösek, kivéve a COM.4 
egymás elleni módban, amiben a játékosoknak saját 
lakónegyedük van, amit megjelölnek egy kerek 
jelzőjükkel.

› 17
KKK::: Szállíthatok ételt vagy orvosságot olyan lakónegyedbe, 
ahol nincs megfelelő jelölő?
Termelhetek a MOXIE generátorral oxigént, és szállíthatom 
olyan lakónegyedbe, ahol nincs oxigénjelölő?

VVV:::   Nem szállíthatsz ételt, orvosságot vagy oxigént 
olyan lakónegyedbe, ahol nincs rá szükség.

› 18
KKK:::   Használható az ÉTEL az ÉHSÉG eltávolítására (1-1 alapon), 
vagy használni kell a Nutritionist-et (Táplál-kozáskutatót),
hogy az ételt éhsécsökkentésre használjuk?

VVV:::   A játékos a körének befejezését azzal jelzi, hogy 
lerakja egy telepesjelölőjét a ciklussávra. Ez a telepes 
legfeljebb 2 terméket vihet a lakónegyedbe bármilyen 
összeállításban. A termékek étel és orvosság lehet. A 
játékos vihet 1 orvosságot, hogy eltávolítson egy 
betegségjelölőt, vagy vihet 1 ételt, hogy eltávolítson 
egy éhségjelölőt. 

› 19
KKK::: A bányagépnek a legfelső szürke lapkáról kel indulnia, 
vagy indulhat bármelyik szürke lapkáról?

VVV::: A legfelső helyről kell indulnia.

› 20
KKK:::   Mit jelent a”visszafelé” a bányagép mozgás szabálynál?

VVV:::   Nincs “visszafelé” szabály. A távolság nem nőhet a
felfedett bányalapkáktól. Ez azt jelenti, hogyha el tudsz 
érni egy felfedetlen lapkához X lépésen belül, akkor a 

bányagépet bárhova mozgathatod úgy, hogy utána 
legalább egy felfedetlen lapkától legfeljebb X lépésnyire 
legyél. Nem kell közeledni, a változatlan távolság is 
megfelelő. 

› 21
KKK::: Amikor előkészítjük az eseménypaklit, a szabály azt 
mondja, hogy 2 kártya kell minden ciklushoz (aminek van 
értelme, mivel 2 esemény van ciklusonként) DE miért kell 
két esemény az első ciklusba? A szabály azt mondja, hogy 
eseményt, energiatermelést és időjáráskártyát ki kell hagy-
ni az első ciklus első fordulójában. Vagy csak az energiater-
melést és időjáráskártyák kell kihagyni, de eseménykártyát 
húzni kell az első munkafázis előtt? Különben el kell dobni 
egy eseménykártyát amikor belépünk a második ciklusba. 
Szóval hány esemény van az első ciklusban (hány kártyára 
van szükségünk)?

VVV::: Nem akartunk kivételt bevezetni a szabályba, és néhány 
forgatókönyvnél szükség van további eseménykártyákra 
minden cikluspakliba. Ez a valószínűségről szól: 33%-os
eséllyel kell forgatókönyvhöz kötődő eseménykártyát 
húzni az első kártyahúzásnál minden ciklusban (a 2. cik-
lustól nagyobb az esély, amikor a második eseménykár-
tyát húzzátok, és még nem húztatok forgatókönyvhöz 
kötődő kártyát.) Az első ciklusban továbbra is csak egy 
eseményt kel húzni.

› 22
KKK::: A munkáslehelyezéssel kapcsolatban a fordulóban - 
hány akció lehet összesen?

VVV::: Amennyit lehetővé tesz az időegység-korlát. Lerak-
hatsz egy vagy több akciójelzőt (meeple-t) fordulónként, ha 
az összesen felhasznált időegység nem haladja meg a 
hármat (vagy négyet, ha a DNS Módosítás  tehcnológiát 
kifejlesztettétek).
Pl: Leteszel egy munkást az Oktatási központba és 
felveszel egy szakértőt (0 időegység), leraksz egy má-
sodik munkást a MOXIE Generátorhoz (1 időegység) hogy 
eltüntess egy oxigénjelölőt, majd lerakod a 3. munkáso-
dat az Üvegházakra (1 időegység), hogy arass, és elköltesz 
1 időegységet, hogy visszavedd az összes munkásodat - 
mindezt egy fordulóban (összesen 3 időegység).

› 23
K: A kooperatív módban minden erőforrás közös a szabály 
szerint (10 energia és 2 áru). De mi van a pénzzel? Minden 
játékos kap 2 pénzt, így jól gondolom, hogy a közös készlet 
a 2 fős kooperatív játékban 4 pénzt tartalmaz?



› 3

VVV::: A kooperatív módban minden erőforrás közös, 
beleértve a pénzt és a regolit vizsgálókártyákat is. 2 
játékosnál a közös készlet 5 pénzt tartalmaz, 3 játékosnál 
9-et, 4 játékosnál 14-et. 

› 24
KKK:::   Az eseménykártyák 4 ciklushoz vannak (1-4 számozás a 
hátoldalukon). A COM.4 játékmódban a játék 5 cikluson át 
tart. Hogyan egyeztethető ez össze?

VVV:::   Az 5. ciklusban nem csaptok fel eseménykártyát. Ez 
a kritikus ciklus, ezért hagyjátok figyelemen kívül az 
eseményikont a ciklussávon. Opcionálisan a játékosok 
dönthetnek úgy, hogy legyen esemény az 5. ciklusban 
is. Ebben az esetben összeállíthatnak egy paklit azok-
ból az eseménykártyákból, amiket előzőleg félretettek 
a dobozba.

› 25
KKK::: A játék végén a COM.4 módban ki a gőztes, ha két játékos-
nak ugyanannyi hírnévpontja van (mint a mi esetünkben)? 
Mi a második győzelmi feltétel a hírnév után? A pénz?

VVV:::   Igen, egyenlőség esetén a több pénzzel rendelkező 
játékos a győztes.

› 26
Q: A küldetéseket meghatározott sorrendben kell játszani? 
Minden küldetéskártyán látható egy szám (8 kártyán a “0”, 
és 1-5-ig egy-egy)?

VVV:::   Függetlenül a választott forgatókönyv számától 
mindig használjátok a “0”-s eseménykártyákat. A többi 
számmal megjelölt eseménykártya meghatározott for-
gatókönyvekhez tartozik, és azokat kell használjátok, 
amiket a forgatókönyvön  lévő utasítások meghatároz-
nak. A forgatókönyveken lévő szám nem a játszási 
sorrendet jelenti. Azt javasoljuk, először az alapfor-
gatókönyveket játszátok le: New Schedule, Dust Grem-
lins, Botanics Capsule és Force Field.

› 27
KKK:::   Nem tiszta, hogy mikor kell végrehajtani a Feltöltés-
fázist. A szabályok szerint (10-11. oldal), a Feltöltésfázis 
7 lépést tartalmaz (népességméret, jelölők lehelyezése a 
lakónegyedekre, eseménykártyák, időjáráskártyák, továb-
bi kártyák a paklikból, energia termelés, telepesjelölők). A 
játékossegédlet szerint a Feltöltésfázis a Munkafázis 
előtt van, amit a Lakónegyed elrendezési fázis követ.

VVV::: Az egyértelműség kedvéért, az első 3 ikon a ciklussáv 
1. fordulójában (balra, a sáv elején) a Feltöltéssávhoz 
tartozik. Ezeket a 2. ciklustól kezdve kell használni, 
ami azt jelenti, hogy az 1. ciklus 1. fordulójában nem

kell esemény- és időjáráskártyát felcsapni, és nincs 
energiatermelés sem. Az első fordulóban a játékosok-
nak csak a kezdeti erőforrások állnak a ren-
delkezésükre, és energiát is a második fordulóban 
termelnek először.

Ez a következő sorrendet hozza létre:

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   KKKEEEZZZDDDEEETTTEEE

1. ciklus: (nincs feltöltésfázis l. 10. oldal)
- 1. forduló munkafázis
- 2. forduló munkafázis
- Esemény- és időjáráskártyák felcsapása, ener-
giatermelés
- 3. forduló munkafázis
- Lakónegyed elrendezés fázis

2. ciklus
- Feltöltésfázis, 1-7. rész
- 1. forduló munkafázis
- 2. forduló munkafázis
- Esemény- és időjáráskártyák felcsapása, ener-
giatermelés
- 3. forduló munkafázis
- Lakónegyed elrendezés fázis

3. ciklus
- Feltöltésfázis, 1-7. rész
- 1. forduló munkafázis
- 2. forduló munkafázis
- Esemény- és időjáráskártyák felcsapása, ener-
giatermelés
- 3. forduló munkafázis
- 4. forduló munkafázis (csak, ha egy vagy több 
játékos felszabadította a telepesjelölőjét a ciklussáv 
4. fordulóján)
- Lakónegyed elrendezés fázis

4. ciklus:
- Feltöltésfázis, 1-7. rész
- 1. forduló munkafázis
- 2. forduló munkafázis
- Esemény- és időjáráskártyák felcsapása, ener-
giatermelés
- 3. forduló munkafázis
- 4. forduló munkafázis (csak, ha egy vagy több 
játékos felszabadította a telepesjelölőjét a ciklussáv 
4. fordulóján)
- Lakónegyed elrendezés fázis

JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   VVVÉÉÉGGGEEE
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