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A GALAXIS LÁZADÓI
AZ EGY JÁTÉKOS MÓD SZABÁLYAI
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A szóló mód a játékost egy galaktikus lázadás közepébe helyezi, amelyet a hírhedt hadvezér ikrek, Bolut és Nazha vezetnek. A játékos célja több pont 
megszerzése, miközben megpróbálja megállítani a lázadó elsöprő erőt és megszerezni az uralmat a Galaxis felett.

1. FRAKCIÓK KIVÁLASZTÁSA:

Válassz egy frakciót, és vedd el az adott színhez tartozó összes alkatrészt: játékostábla, egységek, hajójelölők és egyéb jelölők. Válassz egy frakciót 
a Lázadók számára, és tedd a te és a Lázadók hatalomjelzőjét a Hatalomsáv (pontozósáv) 0 mezejére, és az egységeket (tartalékokat) játékostáblád 
melletti helyre. A Lázadó Ikreknek nincs tartaléka, és valamennyi egységüket indításra késznek tekintik (az Indítóálláson).

2. EGYSÉGEK A BÁZISON:
Helyezz két gyalogos egységet a tartalékodból a bázisod Küldetés területére. Ezután helyezd el az összes harckocsi- és repülőgép-egységét a 
bázison lévő Indítóállás területre.

3. BOLYGÓK KIOSZTÁSA:
Válogasd szét a 12 bolygót, mindegyik színből 2-t, és rakd össze őket egy halomba. Keverd össze ezeket a bolygókat, és tegyél 2 bolygót a 
középső szektorokba és 1 bolygót minden külső szektorba képpel lefelé, majd fedd fel a bolygókat. A többi bolygót helyezd vissza a dobozba.

4. ZSOLDOS KÁRTYÁK KIOSZTÁSA:
A Zsoldos pakliból válaszd ki a jobb alsó sarokban a 2-vel jelölt 30 kártyát, majd távolítd el a felderítéssel jelölt 7 zsoldost kártyát is. Keverd össze 
a 23 kártyát, és húzz 5-öt, majd keverj kettőt vissza a Zsoldos pakliba. Húzz 3 zsoldos kártyát, és tedd a Zsoldos piacra.

5. HÍRNÉVSÁV ÉS BOLYGÓSÁV BEÁLLÍTÁSA:
Keverd össze a hírnév műveletjelzőit arccal lefelé, majd helyezz egyet a Hírnévsáv minden egyes nyílásába képpel felfelé. A bolygósávon mozgasd a 
bolygó jelölőket a feltárt bolygók szerint. 

6. LÁZADÓK ELŐKÉSZÍTÉSE:
A Lázadó kártyákból vegyél ki 3 véletlenszerű 1. szintű kártyát és 6 véletlenszerű 2. szintű kártyát, majd keverd össze az egyes paklikat, és 
helyezd az 1. szintű halmokat a 2. szint tetejére. Ez a lázadó pakli. Helyezz minden más színű eszközt a lázadók által kijelölt helyre.

át tekintés

elökészítés
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A játékot a „Lázadó pakli”  cselekedetei által irányított ellenféllel szemben játsszák. Ez a pakli a lázadó 
játékos és katonai küldetésének mozgatórugója. A Lázadó játékosnak nincs szüksége a zsoldosok 
segítségére. A lázadó kártyák különleges akciókkal és képességekkel rendelkeznek egyes bolygók esetén. 

A szín képességet figyelembe vesszük, amikor a lázadóknak cselekedniük kell egy bolygón. Ellenőrizd, 
hogy a bal szélső bolygótípus alkalmas-e erre a műveletre. Ha nem, folytasd a következővel (a jobb 
oldalon), amíg el nem végzi a műveletet.

á t t e k i n t é s

A LÁZADÓ KÁRTYÁK

HATALOM SZINT
A kártya szintje. Használd az előkészületeknél.

LÁZADÓ AKCIÓK
A Lázadok ezeket az akciókat egységek bevetésére, 
bombázásra és bolygók megszállásásra, zsoldosok 
kiiktatására stb.  használja.

CÉLPRIORÍTÁSOK
A bolygó szimbólumokkal meghatározhatók az 
akciók célpontjai, amelyeket a Lázadók a forduló 
alatt használhat. Például ez a kártya azt mutatja, 
hogy ha a Lázadás ebben a fordulóban telepítene 
egységeket, akkor az egyes szektorokban először 
a barna bolygókon kíván telepíteni, ha vannak 
ilyenek. Ha nincsenek barna bolygók, akkor a 
kék bolygókon telepítene legközelebb, végül a 
sárgákon.

LÁZADÓ BEVETÉSI TERV
Ez mutatja, hogy mely szektorokat fog 
megszállni, illetve bombázni a forduló során.

Mindig a lázadók kezdenek. Húzd fel a Lázadó Pakli legfelső lapját, és végezd el a kártyán lévő műveleteket a felső művelettől kezdve az 
alsó műveletig:

LÁZADÓK FORDULÓJA

j á t é k m e n e t
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A  játékosok fordulója ugyanaz, mint a többjátékos játékban, néhány szabályt kivéve és változtatva:

1. NEM szerezhetsz bevetési pontokat a Bolygósávról.
2. A merénylet kijátszása 1 előre telepített lázadó egységet távolít el bármely szektorból (nem a bolygóról).
3. A Megtévesztés akció kijátszásával a következőket teheted:

1) Másolj le egy műveletet a piac egyik zsoldosától. Távolítsd el a piacról. Újat hozzáadunk a kör végén (pl. a kiválasztás után, 
adjunk hozzá 2 újat) vagy;

2) Dobj el egy zsoldost a kezedből, és vegyél egyet a piacról.

A képesség akciókat azután kell kijátszani, hogy egy őrt helyeztél el egy teljes képesség kör színére, (nem kell két őr ugyanolyan 
színű képesség körön lennie), de minden egyes képesség akciót játékonként egyszer játszhatunk ki:

HADURAK FORDULÓJA

Ölj meg 1 földi egységet minden szektorban, amelyen a bombázó ikon látható. Ellenőrizd a Célprioritást, hogy megállapítsd, 
mely bolygókat bombázzák ezekben a szektorokban.

Helyezz annyi egységet a szektorokra amennyi a kártyán látható Lázadás telepítési terv mutat. Ha olyan szektorba helyeznél 
egységeket, ahol már 3 egység van jelen, akkor a Lázadó minden egységért szerez 1 pontot, és tedd vissza a Lázadás tartalékába.

Telepítsd az összes egységet az egyik megszállt szektor bolygójára. A bolygót határozd meg a célpriorítás szerint. A 
lázadók nem szereznek pontokat a Bolygósávról. Invázió esetén kövesd a szokásos inváziós szabályokat. 

Mozgasd a Lázadó jelzőt 1 lépést a Hírnévsávon, és szerezd meg a bónusz pontokat.

Öld meg és távolítsd el a bal vagy a jobb szélső őrt. Ha nincs őr akit meg lehetne ölni, akkor sebesíts meg egy zsoldost a
Lázadó kártyán lévő egyik bolygó jelzés (zsoldos küldetés jel) szerint, a célpriorítást figyelembe véve.

Dobd el az összes kártyát a piacról és tegyél oda újakat.

BOMBÁZÁS

ELŐRETELEPÍTÉS

BEVETÉS/INVÁZIÓ

HÍRNÉV NÖVELÉS

MERÉNYLET

MEGSZAKÍTÁS
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NAGY TÁMADÁS  FÖLDKÖRÜLI BOMBÁZÁS   TÁMOGATÁS KÉRÉSE TITKOS MŰVELET

Ölj meg 2 Lázadó 
előretelepített egységet 
bármely szektrorban.

Pusztítsd el az összes 
egységet egy bolygón.

Húzz 2 Támogatás kártyát. Játssz ki egy Telepítési akciót a 
tábla bármely bolygóján.

A LÁZADÓK KIJÁTSZÁK AZ 
UTOLSÓ KÁRTYÁT

EZUTÁN A JÁTÉK 
AZONNAL VÉGET ÉR

EZUTÁN A JÁTÉK 
AZONNAL VÉGET ÉR

EZUTÁN A LÁZADÓK 
LEJÁTSZANAK MÉG EGY 

FORDULÓT

A LÁZADÓK VAGY A 
JÁTÉKOSOK ELÉRNEK 
A HÍRNÉVSÁV VÉGÉRE

FELHÚZZÁK AZ 
UTOLSÓ KÁRTYÁT A 
ZSOLDOS PIACRÓL

j á t é k  v é g e

p o n t o z á s
A játék végén a játékosok további győzelmi pontotkat kapnak a következőkért:

Kapsz 1 győzelmi pontot minden egyes őrödért, amely a játék végén jelen van a Zsoldos kártyákon.

ŐRÖK



6

Aztán a Lázadó játékos is kap további győzelmi pontot az alábbiak szerint:

Végül minden Lázadó és normál játékos további győzelmi pontot szerez, ha megszerzi a többséget a 6 bolygó típuson:

Ugyanúgy mint a több játékos módban, kapsz +2 győzelmi pontot minden általad irányított bolygó után, amely megegyezik a zsoldos lapjai 
bal felső sarkában lévő minden szimbólummal.

A Lázadó játékos kap +1 győzelmi pontot minden egyes le nem telepített egységért a tábla szektorain.

ZSOLDOS JELEK (KÜLDETÉSEK)

LÁZADÓ SZEKTOROK PONTOZÁSA

PÉLDA: A játék végén a piros játékos 2 kék bolygót és 
1 sárga bolygót irányít. Mivel 2 kék bolygót irányít, 
zsoldosonként +2 győzelmi pontot kap a kék bolygó 
szimbólummal, így a kék bolygók összesen 8 győzelmi 
pontot jelentenek neki.

Mivel 1 sárga bolygót irányít, +2 győzelmi pontot szerez 
minden zsoldos számára, és mivel 3 zsoldosa van sárga 
bolygó szimbólummal, összesen +6 győzelmi pontot kap.

PÉLDA: A játék végén a Lázadó játékosnak 4 nem letelepített egysége van a szektorokban így 
összesen kap +4 győzelmi pontot.

Minden játékos, akinek a legtöbb egysége van (a legtöbb egység a 6 bolygótípus mindegyikénél), annyi győzelmi pontot kap, 
amely megegyezik a bolygósávfelső értékével, ahol az a bolygójelző található.

EGYSÉGEK TÖBBSÉGE


