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1888-ban automata szondákat küldtek a Vörös Bolygóra, mely döntő 
bizonyítékokkal szolgált a bolygó felszíne alatt rejlő felbecsülhetetlen 
nyersanyagokról. Ezen nyersanyagok között volt két fajta új érctípus: 
a celerium, és a sylvanite. A celerion olyan gyúlékony energiaforrás-
sá képes válni, mely ezerszer nagyobb teljesítményre képes, mint a 
modern gőzgépek, és ezzel megnyitja az utat a naprendszer még fel-
fedezésre váró területei előtt. A sylvanite a Földön található valamennyi 
anyagnál sűrűbb, s ez kiaknázásra váró lehetőségeket rejt magában.

A szondák jeget is találtak a bolygó felszínén, aminek a felhasználásá-
val olyan légkör teremthető, ami lehetővé teszi a bolygó teljes gyarma-
tosítását. Egy bányásztársaság vezetőiként irányítanotok kell a Vörös 
Bolygó felszíne alatt rejlő érctartalékok kitermelését, hogy hozzájussa-
tok ezekhez az új erőforrásokhoz. Utazásotok nem várhat tovább... 
irány a Mars!

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Mission: Red Planet játékban 2-6 játékos marsi bányász-
társaságot irányít egy viktoriánus steampunk korszakban. A 
játékosok űrhajósokat küldenek a Mars egyes zónáinak fel-
derítésére, ahol a zónában kialakult többségért vetélkednek, 
és a bolygó értékes erőforrásait bányásszák.

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok számos módon szerezhetnek pontokat, például 
nyersanyagok bányászásával és küldetéskártyák teljesítésével. 
A játék végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos győz.

JÁTÉKELEMEK

1 Mars játéktábla 1 Indítóállomás

3-6 kikötőelemet tartalmaz

4 darabból áll
86 pontjelző

40 jég 23 Celerium23 Sylvanite36 űrhajókártya 

3
MARE

TYRRHENUM

30 eseménykártya 

13 küldetés

X

MISSION

If you have at least 1 astronaut in 1/2/3/4
of the red zones,gain 1/2/4/7 points.

Eastern Influence

13 felfedezés

DDDIIISSSCCCOOOVVVEEE RRRYYY
Native Resistance

Each player removes1 of his astronautsfrom this zone and places it on the Lost in 
Space Memorial.

4 akció

AAACCCTTTIIIOOONNN

Play this card at the end of the third production phase.
You receive 2 ice

point tokens.

Blocks of  Ice

1 Globális 
küldetéskártya 

If you have the most 
ice point tokens, 

gain 9 points.

In case of a tie, 
the tied players evenly 

divide the 9 points, 
rounded down. 

Ice Monopoly

GLOBAL MISSION

9

54 karakterkártya 

8

Place 1 astronaut in a docked ship ANDmake up to 3 moves on Mars with your astronauts.
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9 minden színből

A FORDULÓSZÁMLÁLÓ ÖSSZESZERELÉSE 

Az alábbi ábra szerint szereljétek össze a fordulószámlálót. 

1 Az űrben eltűntek 
emlékműve 

1 Phobos
hold

20 úticél-jelző

2 minden zónához 

1 fordulószámláló 11 nyersanyagjelző

3 Sylvanite5 jég 3 Celerium

132 műanyag űrhajós 

22 minden színből 
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elŐKÉSZÜLETEK
1. A játéktábla előkészítése: Illesszétek össze a 

Mars négy részét, és tegyétek az elkészült bolygót a
 játéktér közepére. Tegyétek a Phobos-t és Az Űrben Eltűntek 
Emlékművét a Mars közelébe.

2. Az indítóállomás összerakása: Kapcsoljátok össze annyi 
kikötődarabot, hogy a kikötők száma megegyezzen a játéko-
sok számával. Használjátok a szélső kikötőket az indítóállo-
más bal szélső és jobb szélső helyeinél. 

3. A készletek előkészítése: Tegyétek az asztalra az úticél-jel-
zőket úgy, hogy azokat minden játékos elérhesse, és a pont-
jelzőket rendezzétek típus szerint kupacokba. Tegyétek a 
Jégmonopólium globális küldetéskártyát a készlet közelébe.

4. Az űrhajók előkészítése: Keverjétek meg az űrhajókártyá-
kat, és az így létrejött űrhajópaklit tegyétek az indítóállomás 
közelébe. Húzzatok a játékban résztvevő játékosok számával 
egyenlő számú űrhajókártyát, és tegyetek képpel felfelé egy-
egy űrhajót az indítóállomás minden egyes kikötőjébe. 

Ha egy felhúzott űrhajó úti célja ismeretlen, húzzatok 
helyette egy új kártyát, és az ismeretlen úti célú hajót keverjé-
tek vissza az űrhajópakliba. Ha nem húztatok ki egy Phobos 
irányú űrhajót sem, akkor tegyetek egy Phobos úticél-jelzőt a 
jobb szélső kikötőben lévő űrhajóra. 

5. Színek választása: Minden játékos választ egy színt, amivel 
játszani fog. Mindenki megkapja a színének megfelelő kilenc 
karakterkártyát, és a színének megfelelő összes űrhajóst. 
Kezdetben mind a kilenc karakterkártya alkotja a játékos ke-
zében lévő kártyákat.

6. Kezdő űrhajósok elhelyezése: Vegyetek el minden játékostól 
egy-egy űrhajóst, és véletlenszerűen tegyétek őket az indítóál-
lomásra. A bal szélső kikötőben lévő űrhajós játékosa a kezdő-
játékos, ő elveszi a fordulószámlálót, és „1”-re állítja. 

7. Nyersanyagok elhelyezése: Véletlenszerűen tegyetek képpel 
lefelé egy-egy nyersanyagjelzőt a Mars összes zónájába és a 
Phobos-ra. Egy nyersanyagjelző megmarad, ezt tegyétek 
képpel lefelé a készlet közelébe. 

8. Kezdő küldetések kiosztása: Keverjétek meg a küldetéskár-
tyákat, és osszatok minden játékosnak két-két kártyát. Min-
den játékos választ egy kártyát, amit megtart, ezt képpel lefelé 
a játékterületére teszi, a nem választott kártyát pedig képpel 
lefelé a ki nem osztott küldetéskártyák tetejére teszi. A ki-
választott küldetéskártyákat a többi játékos elöl a játék végéig 
titokban kell tartani. 

9. Az eseménypakli előkészítése: Keverjétek össze a fel-
fedezéskártyákat, az akciókártyákat és az összes megmaradt 
küldetéskártyát, ezek alkotják az eseménypaklit, ezt tegyétek 
képpel lefelé a jelzőkészlet közelébe. 

ELŐKÉSZÜLETI  ÁBRA (4-FŐS JÁTÉK)

If you have the most 
ice point tokens, 

gain 9 points.

In case of a tie, 
the tied players evenly 

divide the 9 points, 
rounded down. 

Ice Monopoly

GLOBAL MISSION

9

5
MAJOR
SYRTIS

4
MARINERIS

VALLES

4
BOREALIS
VASTITAS

3
MARE

TYRRHENUM

1

2

45 5

8 8

8
8

5 5

7

7

6

7

39
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A JÁTÉK MENETE
A játék fordulókon át tart, és van néhány különböző fázis, 
amire adott fordulók között kerül sor. A fordulószámláló 
mutatja, melyik fordulónál jártok, és milyen fázisok lesz-
nek.

EGY JÁTÉKFORDULÓ

A játék tíz fordulón át tart, ezeket a fordulószámlálón lévő számok 
mutatják. Egy forduló során minden játékos titokban választ egy ka-
rakterkártyát a kezéből, majd később a fordulóban végrehajtja ennek 
képességét. Minden karakterkártya egy egyedi képességgel bír, például 
űrhajósok űrhajóra helyezése, eseménykártyák húzása vagy akár egy 
kikötőben lévő űrhajó megsemmisítése.

Egy forduló a következő hat lépésből áll:

1. Karakterválasztás 

2. A karakterképességek végrehajtása 

3. Felszállt űrhajók landolása

4. Új űrhajók húzása a kikötőkbe 

5. Új kezdőjátékos meghatározása 

6. Fordulószámláló előreléptetése 

1. KARAKTERVÁLASZTÁS

Minden játékos egyidejűleg választ egy karakterkártyát a kezéből, 
amit képpel lefelé maga elé tesz. Amint minden játékos kiválasztotta a 
kártyáját, a következő lépés jön.

2. A KARAKTERKÉPESSÉGEK VÉGREHAJTÁSA

Ezen lépés során a játékosok felfedik, és végrehajtják karakterük 
képességét, valamint a kikötőben lévő hajók megtelhetnek, és felszáll-
hatnak. 

Minden karakterkártya bal felső sarkában van egy szám, ami meghatároz-
za, mikor lesz a kártya felfedve. A kezdőjátékos elkezd „visszaszámolni”,  
9-től (Toborzó) kezdve minden egyes karakter száma el fog hang-
zani. Minden játékos, akinek a képpel lefelé néző 
karaktere egyezik a bejelentett karakter számával, 
felfedi azt, vagyis képpel felfelé fordítja, és végrehajt-
ja képességét. Ha kettő vagy több játékos is felfedi 
ugyanazt a karaktert, akkor ők karakterük képessé-
gét az óramutató járása szerint hajtják végre, a kez-
dőjátékostól kezdve.

Miután a megnevezett karaktert minden játékos végrehajtotta, vagy 
ha egyik játékos sem választotta a karaktert, a kezdőjátékos folytatja 
a visszaszámlálást, bejelenti csökkenő sorrendben a következő karak-
tert, és ezt addig folytatja, amíg minden játékos fel nem fedte a vá-
lasztott karakterkártyáját. 

A karakter képességeinek végrehajtásánál fentről lefelé kell haladni, a 
kártyán felsoroltak szerint. A kijátszott karakterkártyák a tulajdonos 
előtt maradnak képpel felfelé fordítva, hogy mindenki lássa azokat. 

Megjegyzés: Ha egy karaktert már felhasznált a játékos, akkor az addig 
nem használható újra, amíg a játékos ki nem játszik egy toborzás-
kártyát, amivel az összes kijátszott kártyáját visszaveszi a kezébe. 

Egy űrhajó akkor van tele, ha a rajta lévő űrhajósok 
száma egyenlő a kapacitásának számával. Amikor egy 
kikötőben lévő űrhajó tele lesz, felszáll. A kezdőjá-
tékos elhúzza a kártyát az indítóállomástól, jelezve, 
hogy az űrhajó felszállt (lásd az alábbi ábrát). 

Az űrhajók csak akkor szállnak fel, ha tele vannak, vagy ha egy játék-
beli hatás ezt előírja, például a Titkos ügynök. Azok az űrhajók, amik 
nincsenek tele, az indítóállomáson, a kikötőben maradnak. 

3. FELSZÁLLT ŰRHAJÓK LANDOLÁSA

Minden felszállt űrhajó a Marson landol, ahol kiteszi a fedélzetén lévő 
összes űrhajóst a jelzett zónában. Ha egy úticél-jelző takarja az 
űrhajókártyára nyomtatott úti célt, akkor az űrhajó a jelzőn megadott 
zónában landol. 

Amikor egy űrhajós egy képpel lefelé fordított nyersanyagjelzős 
zónába kerül, a nyersanyagjelző képpel felfelé fordul, felfedve az adott 
zónában fellelhető nyersanyagot. 

Az űrhajót a landolása után tegyétek az űrhajópakli mellé, a képpel 
felfelé néző dobópakliba. Ha volt rajta úticél-jelző, akkor az vissza-
kerül a készletbe. 

4. ÚJ ŰRHAJÓK HÚZÁSA A KIKÖTŐKBE

Ebben a lépésben új űrhajók kötnek ki az indítóállomáson. A kezdő-
játékos húz egy-egy űrhajókártyát, és ezeket az indítóállomás üres ki-
kötőire teszi képpel felfelé. Ha az űrhajópakli elfogy, keverjétek meg a 
dobópaklit, és új paklit képezve belőle, tegyétek le képpel lefelé.

5. ÚJ KEZDŐJÁTÉKOS MEGHATÁROZÁSA
A fordulóban a karaktere képességét utoljára végrehajtó játékos el-
veszi a fordulószámlálót, és ő lesz az új kezdőjátékos. 

6. FORDULÓSZÁMLÁLÓ ELŐRELÉPTETÉSE

A kezdőjátékos addig fordítja a mutatót az óramu-
tató járása szerint, amíg az a következő jelölés fölé 
nem ér. A mutató ablakában látható ikon jelzi, me-
lyik forduló vagy fázis lesz a következő. 

Karakter 
sorszáma

9
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Place 1 astronaut 
in a docked ship AND 
return all character 
cards to your hand.

hajókapacitás

2

3
MARE

TYRRHENUM

3
MARE

TYRRHENUM

FelszálltDokkolt
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TERMELÉSFÁZIS

Három termelésfázis van a játékban, amit a fordulószámláló is mutat. 
A termelésfázisban minden képpel felfelé néző nyersanyagjelzős zóna 
a termelésfázis-jelen látható pontok számával egyenlő adott típusú 
nyersanyag pontjelzőt termel. 

Ez után az egyes zónákban a játékosok a többség alapján kapnak pont-
jelzőket. Ha egyetlen játékosnak van a legtöbb űrhajósa egy zónában, 
akkor megkapja az adott zóna összes pontjelzőjét. Ha egy zónában 
kettő vagy több játékos holtversenyben áll a legtöbb űrhajóst tekintve, 
akkor a holtversenyben lévő játékosok az adott zóna pontjelzőin 
egyenlően osztoznak. A megmaradt pontjelzők a zónán maradnak, és 
egy későbbi időpontban megnyerhetők. Ha egy zónában nincsenek 
űrhajósok, akkor a pontjelzők az adott zónán maradnak. 

Minden termelésfázis végén a kezdőjátékos előrelépteti a fordulószámlálót 
a következő jelzésre. 

Példa: Két játékos holtversenyben van egy zónában, ahol három pont-
jelző van, a két holtversenyben lévő játékos kap egy-egy pontjelzőt, míg 
a harmadik pontjelző a zónán marad. 

Példa: Három játékos áll holtversenyben egy zónában, ahol két pont-
jelző van, a három holtversenyben álló játékos egyike sem kap pontjel-
zőt, és a pontjelzők a zónán maradnak.

FELFEDEZÉSEK FELFEDÉSE FÁZIS

A kezdőjátékos a játékban lévő összes felfedezéskártyát képpel felfelé 
fordítja. Minden felfedezéskártya hatása abban a fázisban lesz végre-
hajtva, amit a kártya jobb alsó sarkában látható jel mutat, lásd alább. 

A felfedezések felfedése fázis végén a kezdőjátékos előrelépteti a for-
dulószámlálót a következő jelzésre.

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS FÁZIS

A játékosok felfedik küldetéskártyáikat, és megnézik teljesítették-e 
azt. A legtöbb jég pontjelzővel rendelkező játékos(ok)  pontokat kap-
nak a „Jégmonopólium” globális küldetés teljesítéséért. Ez után min-
den játékos összeszámolja végső pontszámát a következők szerint:
♦ Hozzáadja a teljesített küldetéséért járó pontjait. 
♦ Hozzáadja az összes összegyűjtött pontjelzőjének az összesített ér-

tékét. 
♦ Hozzáadja vagy kivonja az őt érintő felfedezések hatásaiból eredő 

pontokat.
A játékosok összehasonlítják végső pontszámukat, és a legtöbb pontot 
szerző játékos megnyeri a játékot. Holtverseny esetén a holtver-
senyben lévő játékosok közül a több pontjelzővel (értéke nem számít) 
rendelkező játékos győz. Ha még mindig holtverseny van, akkor a 
holtversenyben álló játékosok megosztoznak a győzelmen. 

ESEMÉNYKÁRTYÁK

Az eseménykártyáknak három típusa van: felfedezés, küldetés és akció. 
Eseménykártyákhoz a játékosok az előkészületek során a kezdő kül-
detések kiosztásánál valamint a Tudós képességét használva jutnak.

A felfedezések a Mars felszínén található tudomá-
nyos jelenségek vagy földrajzi jellegzetességek. 
Amikor egy játékos felfedezést húz, akkor a képpel 
lefelé fordított kártya egy részét a játéktábla alá 
csúsztatva a Mars egyik külső zónájához rendeli. A 
játék végén a felfedezéskártyák kifejtik pozitív vagy 
negatív hatásukat (pl. az adott zóna több pontjelzőt 
termel). 

A küldetések titkos célok, amik a teljesítésük után tulajdonosuknak 
pontot érnek. Amikor egy játékos küldetéskártyát húz, akkor azt 
megnézi, majd képpel lefelé saját játékterületére helyezi. Ez a végső 
értékelés fázisig rejtve marad a többiek számára.

Az akciók különleges hatások, amik a játék adott pillanataiban fejtik 
ki hatásukat. Amikor egy játékos akciókártyát húz, akkor azt meg-
nézi, majd képpel lefelé saját játékterületére helyezi. Ez addig rejtve 
marad, amíg kijátszását a kártya szövege lehetővé nem teszi.

ÚTICÉL-JELZŐK

Az úticél-jelzőket a Pilóta képességével lehet használni, 
vagy az a játékos használhatja, aki egy ISMERETLEN
úti céllal rendelkező űrhajón elhelyezi az első űrhajóst. 
Bármelyik eset legyen, az aktív játékos elvesz egy úticél-
jelzőt a készletből, és rárakja az űrhajóra nyomtatott 
úti célra. Ez az űrhajó most már a lapkán lévő úti cél 
szerint közlekedik. 

Az úticél-jelzők készlete zónánként két úticél-jelzőre 
korlátozódik. Amikor egy úticél-jelzős űrhajó landol, 
az úticél-jelző visszakerül a készletbe.

AZ ŰRBEN ELTŰNTEK EMLÉKMŰVE

Az űrben eltűntek emlékműve emléket állít a marsi küldetésük során 
elhunyt bátor űrhajósoknak. A Femme Fatale és a Katonák képessége 
egyből megöli az űrhajósokat, akik így Az űrben eltűntek emlékművé-
re kerülnek. Valamint a kikötőben dokkoló űrhajó fedélzetén tartóz-
kodó űrhajósok is, ha a Szabotőr elpusztítja az űrhajót, ezzel megöli az 
űrhajósok is  Az űrben eltűntek emlékművére kerülnek. Az űrben el-
tűntek emlékműve nem zóna. 

phObOs
A Phobos a Mars gyarmatosításánál az előőrs szerepet tölti be. A 
Phobos úgy viselkedik, mint a Mars zónái, kivéve hogy egyik zónával 
sem szomszédos, és nem rendelhető hozzá felfedezéskártya. 

JÉGMONOPÓLIUM KÜLDETÉS

A „Jégmonopólium” küldetés egy globális küldetés, vagyis bármely já-
tékos teljesítheti. A végső értékeléskor a legtöbb jég-pontjelzővel ren-
delkező játékos teljesíti a küldetést, amiért 9 pontot kap. Ha a legtöbb 
jégjelzőt nézve holtverseny van, akkor a holtversenyben lévő játékosok 
elosztják a 9 pontot (lefelé kerekítve). 

DISCOVERYDISCOVERY

Take all astronauts 
that are in docked 

ships and place them 
in this zone.

Ether Magnet

DISCOVERYDISCOVERY

Each adjacent zone 
produces 1 additional 

point token.

Synergy

DISCOVERYDISCOVERY

Each player with at 
least 1 astronaut in this 

zone gains 6 points.

Lichens

Felfedezések 
felfedése fázis

Harmadik
termelésfázis 

Végső értékelés
fázis

Minden zóna 1 pontjel-
zőt termel az első ter-
melésfázis alatt.

Minden zóna 2 pontjelzőt 
termel a második terme-
lésfázis alatt.

Minden zóna 3 pontjel-
zőt termel a harmadik 
termelésfázis alatt.

Ismeretlen úti 
cél jel 2

Egy Hellas-hoz rendelt
felfedezéskártya 
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KÁRTYAPONTOSÍTÁSOK
Ez a fejezet a játék során felmerülő szabálykérdésekkel 
foglalkozik.

KARAKTERKÁRTYÁK

♦ Minden karakter képességét kötelező végrehajtani, és ha lehet-
séges, teljes mértékben meg kell ezt tenni. Ha nincs lehetőség a 
képesség teljes végrehajtására, akkor annak annyira kell eleget 
tenni, amennyire az lehetséges. Az Utazó Ügynök képessége, 
melyet vagy teljesen végre kell hajtani, vagy egyáltalán nem 
kell végrehajtani, az egyetlen kivétel ennél a szabálynál. 

♦ A játékosnak teljesen végre kell hajtania a karaktere képes-
ségét, még a tele lévő űrhajók felszállása előtt. 

Példa: A piros játékos a szabotőrt választja. Amikor azt a 
következő lépésnél felfedi, csak egy űrhajó van az indító-
állomás kikötőben. El kell helyeznie egyik űrhajósát ezen az 
űrhajón, ami így tele lesz. Ezután el kell pusztítania a hajót, 
még mielőtt az felszállna.

♦ 9 toborzó: A játékos visszaveszi az összes kijátszott karakter-
kártyáját a kezébe, beleértve a Toborzó kártyáját is.

♦ 8 felfedező: A játékos az egyik űrhajósát annak aktu-
ális zónájából egy szomszédos zónába mozgatja. Ugyanaz 
az űrhajós többször is mozoghat. Amikor egy játékos az 
űrhajósával képpel lefelé fordított nyersanyagjelzős zónába 
ér, akkor a jelzőt képpel felfelé fordítja. 

♦ 7 tudós: A játékos miután megnézett egy képpel lefelé fordí-
tott felfedezéskártyát, azt képpel lefelé visszateszi a hozzáren-
delt zónájához. Ha már minden külső zónához rendeltetek fel-
fedezéskártyát, és egy játékos felfedezéskártyát húz, akkor azt 
képpel felfelé az eseménypakli mellé teszi, majd megnéz egy 
játékban lévő képpel lefelé fordított felfedezéskártyát. 

♦ 6 titkos ügynök: A játékos felszállásra kényszeríthet egy nulla 
asztronautát tartalmazó űrhajót.

♦ 5 szabotőr: A megsemmisített űrhajón lévő összes asztronau-
ta meghal, és Az űrben eltűntek emlékművére kerül, ezután az 
elpusztított űrhajót dobjátok el.

♦ 4 Femme Fatale: A „csere” képesség olyan űrhajóst vehet cél-
ba, ami vagy egy kikötőben lévő űrhajón van, vagy egy felszállt 
űrhajón vagy a Mars bármelyik zónájában (beleértve a Pho-
bos-t) van, és már legalább egy saját űrhajósnak kell ott lennie. 
A lecserélt űrhajós meghal, és Az űrben eltűntek emlékművére 
kerül.

♦ 3 utazó ügynök: Ha nincs olyan kikötőben lévő hajó, amin 
van még hely legalább további három űrhajósnak, akkor ez a 
képesség nem érvényesül, és ez a köre kimarad. 

♦ 2 katona: Az „öld meg” képességnél célba vehető bármelyik 
zónában lévő űrhajós, kivéve a Syrtis Major és a Valles Maru-
neris zónákat. A játékos megölheti saját űrhajósát is. Az 
ilyenkor mozgatott űrhajósnak nem kell ugyanebbe a zónába 
mennie. A játékosnak legalább egy űrhajóst mozgatnia kell. 

♦ 1 pilóta: Az „egy úticél-jelző lerakása” képesség célpontja lehet 
vagy egy kikötőben lévő vagy egy felszállt űrhajó. Az úticél-
jelző kerülhet másik úticél-jelző tetejére, így akár újra megvál-
tozhat egy űrhajó úti célja. 

ESEMÉNYKÁRTYÁK

AKCIÓKÁRTYÁK

♦ Az akciókártyák a küldetéskártyákkal együtt titkosak. 

FELFEDEZÉSKÁRTYÁK
♦ A felfedezéskártyák bármely zónához hozzárendelhetők, kivéve 

a Phobos, a Syrtis Major és a Valles MArineris zónáját.
♦ Minden egyes zónához (beleértve a Tritonis Sinus-t is) csak 

legfeljebb egy felfedezéskártya rendelhető, és a hozzárendelt 
felfedezéskártya nem mozdítható el, nem veszti érvényét, és 
nem cserélhető ki.

♦ A felfedezéskártyák hatását akkor lehet végrehajtani, ha fel-
fedésre kerültek (a felfedezések felfedése fázis során), a har-
madik termelésfázis vagy a végső értékelés fázis alatt. 

♦ Sík felszín és Egyenetlen felszín: Ezen kártyák hatása csak a 
harmadik termelésfázis alatt érvényesül. A végső értékelésnél 
minden játékos az alapján kezelendő, amennyi a tényleges 
száma az űrhajósainak a zónában. 

♦ Bányász incidens versus Együttműködés: Amikor „Bányász 
Incidens” olyan zónára hat, melyre az „Együttműködés” is 
hatással van, akkor a „Bányász incidens” az elsődleges, és nem 
lehet pontjelzőket helyezni az adott zónára. 

♦ Kibúvó: Ha holtverseny van a második legtöbb űrhajóst 
tekintve, akkor a holtversenyben lévő játékosok egyenlően 
elosztják a pontjelzőket. Ha holtverseny van a legtöbb űrha-
jóst nézve, akkor a holtversenyben lévő játékosok a szokásos 
módon egyenlően elosztják a pontjelzőket. Ha ebben a zó-
nában csak egy játékosnak van űrhajósa, akkor a pontjelző a 
zónán marad. 

KÜLDETÉSKÁRTYÁK

♦ Néhány küldetéskártya „1/2/4/7 pontot” ér a tulajdonosának, ha 
van „legalább 1 űrhajósa 1/2/3/4 piros zónában”. A tulajdonos 
pontszáma attól függ, hogy mennyi zónában van űrhajósa (pl. 
ha a játékosnak csak egy piros zónában van űrhajósa, 1 pontot 
kap; ha a játékosnak mind a négy piros zónában van űrhajósa, 
akkor 7 pontot kap). 

♦ Néhány küldetéskártya akkor ér 
pontot tulajdonosának, ha va-
lamiből a „legtöbbje” van. Ha 
a kártya tulajdonosa holtver-
senyben áll a többséget tekintve, 
akkor is teljesítette a küldetést, 
és megkapja a kártyán látható 
pontot.

♦ Stratégiai zónák: Ennél a 
küldetéskártyánál a kártya 
tulajdonosa akkor kapja meg 
a pontot, ha a Syrtis Major 
és a Valles Marineris zóná-
ban összesen a legtöbb űr-
hajóssal rendelkezik. Nem 
kell, hogy mindkét zónában 
övé legyen a többség.  
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2-FŐS JÁTÉK
A 2-fős játéknál a következő szabálymódosításokat hasz-
náljátok.

ELŐKÉSZÜLETEK

A 2-fős játékot a 4-fős játéknak megfelelően készítsétek elő, de az 
alábbi lépésekben van némi változás, valamint van egy plusz lépés is:

5. Játékszínek kiválasztása és a játékosok elhelyezkedése:
Játékszínek kiválasztása és a játékosok elhelyezkedése: A já-
tékosok egymás mellett foglaljanak helyet. Minden játékos 
választ egy szín, ami a FŐ SZÍNE lesz, és választ még egyet, 
ami a SEMLEGES SZÍNE lesz. Vegyék el mindkét színük 
kilenc karakterkártyáját és mindkét színük összes műanyag 
űrhajósát. Mindkét játékos helyezze fő színének tartozéka-
it maga elé, semleges színének tartozékait pedig átellenben 
(lásd az alábbi ábrát).

8. Kezdő küldetések kiosztása: Válogassátok ki és keverjétek 
meg a küldetéskártyákat, majd osszatok 2-2 kártyát minden 
fő színnek. Minden játékos választ egy kártyát, amit 
megtart, ezt képpel lefelé maga elé helyezi, míg a ki nem vá-
lasztott kártyát képpel lefelé a nem kiosztott küldetéskártyák 
mellé teszi. A kiválasztott küldetéskártya a játék végéig rejtve 
marad a másik játékos elől. 

10. A semleges karakter paklijának előkészítése: Minden játékos 
elkészíti saját semleges pakliját. Először kiveszi a Toborzó, Fel-
fedező, Femme Fatal, Katona és még két további, véletlensze-
rűen választott karakterkártyát a semleges pakliból. Megkeveri 
a hat eltávolított kártyát, és képpel lefelé leteszi ezeket. Anélkül, 
hogy megnézné a három megmaradt karakterkártyát, képpel 
lefelé a pakli tetejére teszi ezeket tetszőleges sorrendben.

A 2-FŐS JÁTÉK MENETE

A 2-fős játék mente nagyon hasonló a standard játékéhoz, néhány 
apróbb változás van csak benne:

JÁTÉK A SEMLEGES SZÍNNEL

Minden fordulóban, még mielőtt a játékos kiválasztja fő színének 
karakterét, felhúzza a semleges karakterpakli felső kártyáját, és 
megnézi, anélkül, hogy azt ellenfele látná. A semleges kártyát kép-
pel lefelé annak paklija mellé teszi, majd kiválasztja fő színének ka-
rakterkártyáját, ezt saját maga elé teszi, képpel lefelé fordítva. 

JÁTÉK A SEMLEGES KARAKTEREKKEL

Amikor a semleges szín karakterének képességét végrehajtjátok, az azt 
irányító játékos hoz meg minden döntést (hova helyezi az űrhajósokat, 
melyik űrhajót pusztítja el, stb.). Az irányító játékos dönthet úgy is, 
hogy a semleges színe saját űrhajósát semmisíti meg vagy cseréli le.

A semleges Tudós végrehajtásánál az irányító játékos húzza az esemény-
kártyát. Ha ez egy felfedezéskártya, akkor azt hozzárendeli valamelyik 
külső zónához. Ha ez egy küldetéskártya vagy egy akciókártya, akkor 
azt visszateszi a játék dobozába, anélkül, hogy azt ellenfelének 
megmutatná.

A semleges Toborzó végrehajtásánál az irányító játékos először vissza-
teszi a Toborzókártyát a játék dobozába. Ezután megkeveri mind a 
nyolc semleges karakterkártyát, és képpel lefelé fordítva új semleges 
karakterpaklit képez a semleges szín számára.

Mivel a karakterképességek végrehajtása kötelező, megnövekedhet 
azon helyzetek száma, amikor egy semleges karakter képessége nem 
fog segíteni (vagy kifejezetten hátrányos lesz) az azt irányító játékos 
számára (pl. a semleges karakter egy Katona, és az irányító játékos az 
egyetlen játékos, akinek űrhajósai vannak a Mars külső zónáiban). 

A SEMLEGES SZÍNEK PONTOZÁSA

Az eseménykártyák végrehajtásánál a semleges szín külön játékos-
nak számít, a nyersanyagok és a pontok odaítélése szempontjából. A 
semleges színek teljesíthetik a „Jégmonopólium” globális küldetést.

Amikor egy szín pontjelzőt kap, akkor azt az adott szín játékterü-
letére tegyétek. A semleges színek maguknak gyűjtik a pontjelzőket, 
és ezeken nem osztozkodnak az őket irányító játékos fő színével. 

A JÁTÉK GYŐZTESE

Amikor a játékosok összehasonlítják a végső pontszámokat, akkor 
minden színt vegyenek figyelembe. A legtöbb ponttal rendelkező szín 
győz. Ha egy semleges színnek van a legtöbb pontja, akkor mindkét 
játékos veszít. Egyébként a fő színével a legtöbb pontot gyűjtő játékos 
győz. 
Ha holtverseny van egy fő szín és egy semleges szín között, akkor a fő 
szín győz. 
Ha a két fő szín között van holtverseny, akkor a legtöbb pontjelzővel 
rendelkező (érték nem számít) győz. Ha még mindig holtverseny van, 
akkor a holtversenyben álló játékosok megosztoznak a győzelmen.

B játékos 
fő színe

“A” játékos 
semleges színe

“A” játékos
fő színe

B játékos
semleges színe

játékterület

2-fős ülési elrendezés
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A FORDULÓ MENETE

1. Karakterválasztás

2. A karakterképességek végrehajtása

3. Felszállt űrhajók landolása

4. Új űrhajók húzása a kikötőkbe

5. Új kezdőjátékos meghatározása
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FÁZISJELEK

NYERSANYAGJELZŐK KIOSZTÁSA

ESEMÉNYPAKLI ÖSSZETÉTELE

13 13 4
DISCOVERYDISCOVERY

Native Resistance

Each player removes 
1 of his astronauts 
from this zone and 

places it on the Lost in 
Space Memorial.

X

MISSION

If you have at least 
1 astronaut in 1/2/3/4 

of the red zones, 
gain 1/2/4/7 points.

Eastern Influence

ACTIONACTION

Play this card at 
the end of the third 
production phase.

You receive 2 ice 
point tokens.

Blocks of  Ice
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felfedezések felfedése fázis

1. termelésfázis
(egy jelző)

2. termelésfázis
(két jelző)

3. termelésfázis
(három jelző)

Végső értékelés fázis

PROOF OF 
PURCHASE

Mission: Red 
Planet   VA93 
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