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Bevezető a nem hivatalos Wikihez

Üdvözlet! Ez a magyar wiki a teljesen magyar verziójú BSG társasokhoz készült.
Ajánlott mindenkinek, aki a játék során igencsak különleges szituációkba kerülve nem tudja, hogyan oldjon meg egy adott, 
kacifántosnak tűnő helyzetet. Ez a wiki a kérdezz-felelek által próbál segíteni a hasonló esetek megoldásában. Jó szórakozást!

Rövidítések:

FFG: Fantasy Flight Games, a kiadó
JEK, JE Képesség: Játékonként egyszeri képesség (karakterképesség)
FU: Felsőbb Utasítás (vezetői szakértelem kártya)
SZI: Szükség Idején (vezetői szakértelem kártya - Exodus)

A válaszokat Corey és Tim adta. (“Corey” Corey Konieczkára (FFG) utal, az alap, a Pegazus és az Exodus játékok tervezőjére.
“Tim” Tim Urenre (FFG) utal, a Pegazus és Exodus tervezőjére.)

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

K: Meg lehet nézni a megsemmisült civil hajók felfordított oldalát?
V:  Igen.

K: A hivatalos “Kollaboráns Nélküli” játékvariánsból miért kellett kivenni Boomert? Meg lehet oldani valahogy, hogy mégis    
bekerüljön az ilyen játszmákba is?
V:  A hatjátékos játszmák során a karakter képességei miatt, illetve az alapjáték “Nem Vagy Cylon” Hűségkártyáinak elégtelen 
mennyisége miatt döntöttünk úgy, hogy Boomer nem szerepelhet a variánst alkalmazó játékban. A negatív képessége elég jelen-
tősen befolyásolná ezt a karaktert abban, hogy ő kapja a “Kollaboráns Vagy” kártyát. Ettől függetlenül, ha játék előtt a játékosok   
megegyeznek, hogy nem lehet egyszerre használni Baltart és Boomert hatjátékos játszmák során, vagy ha megbeszélitek, hogy
a “Kollaboráns Vagy” kártyát “Nem Vagy Cylon” kártyának kell tekinteni a játék során, akkor megoldható Boomer szereplése is.

K: A kockadobások értéke kizárólag 1 és 8 közé eshet? Például: egy karakter kijátsza a “Mindközül a Legjobb” kártyát.                       
Valaki kijátszik egy “Stratégiai Tervezés” kártyát, és 8-ast dob. 8, vagy 10 Raider kerül megsemmisítésre?                                                
A “Számítások” kártyával fel lehet tornászni ezt a számot akár 11-re is?
V:  Ha a dobásnál alkalmazott összes módosítás kiszámítása után az eredmény 8-nál nagyobb, akkor is 8-as értékként kell 
kezelni azt. Emiatt, a “Mindközül a Legjobb” kártya módosításoktól függetlenül kizárólag maximum 8 Raidert semmisíthet meg. 
Az alsó 1-es értékhatár továbbra is áll.

K: Ha egy szöveg utasít egy báziscsillag megsemmisítésére (mondjuk amikor atomfegyver használatakor 5-öt dobunk, és nem 
akkor, ha egy harmadik sérüléstokent teszünk rá), azonnal meg kell semmisíteni azt, vagy előtte fel kell húzni 3 sérülés tokent?
V:  Ha a szöveg azt mondja, hogy “egy báziscsillag megsemmisül”, egyszerűen csak lekerül a főtábláról, nem kell sérülés
tokeneket húzni. Fontos megjegyezni, hogy ha az Exodus kiegészítő Ión Csillagköd opciójával játszunk, még ha a báziscsillag 
utolsó, harmadik sérülésjelzője kerülne is felhúzásra -és ezáltal megsemmisülne a báziscsillag- a harmadik jelzőt akkor is fel kell 
húzni, hisz lehet, hogy a báziscsillag sérülésén kívül más hatások is érvénybe lépnek (”Járulékos Veszteség” vagy “Személyzet 
lesérülése” jelzők).

K: Ha több aktiválási jel vagy utasítás is van egy adott kártyán (például a “Flotta Mozgósítása” Szuperkrízis kártya), hogyan kell 
végigvinni a helyzetet?
V:  Mindegyik utasítást vagy jelet egymás utáni sorrendben kell végrehajtani, balról jobbra. Ha az Exodus kiegészítő Cylon Flotta 
variánsával játszunk, minden egyes aktiválás eggyel előbbre viszi az Üldözősávot, ami akár azt is eredményezheti, hogy két 
aktiválás között új hajók kerülnek a táblára (amik a még következő ikonokkal szintén mozogni és aktiválódni fognak).

BATTLESTAR GALACTICA
Társasjáték - Magyar WIKI
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K: Egy Viperában ülve mikor dönthetem el, hogy landolni szeretnék?
V: Bármikor, ha van még mozgásra lehetőséged, vagyis a mozgásod során, vagy a “Felsőbb Utasítás” és “Szükségállapot” 
kártyák által adott mozgási lehetőség során. Akció végrehajtásaként azonban nem lehet landolni, csak szomszédos szektorba 
mozogni.

K: A “Fogda” helyszín sikeres aktiválása során, a táblán írt szöveg szerint bárhová lehet mozogni. Ha eldobok egy szakértelem 
kártyát, átmehetek akár a Colonial One-ra, vagy a Pegazusra is?
V: (szabálykönyv, 18. oldal) Nem lehet átmenni. A szabálykönyv kijelenti, hogy a “Fogda” helyszín sikeres használatakor “a jelen-
leg aktív játékos átmehet karakterével a Galactica bármely helyszínére.

K: Az “FTL Vezérlővel” történő ugrás során mit kell először elvégezni: a népességvesztés dobását, vagy az Úticél kártya 
kiválasztását?
V: (szabálykönyv, 13. oldal) Először a népességvesztés mértékét eldöntő kockadobást kell elvégezni. Az Admirálisnak csak 
azután kell Úticél kártyát választania, ha már tudja a dobás eredményét.

KARAKTERKÉPESSÉGEK

Alapjáték

K: Egy játékos használja a “Parancsnoki Híd” helyszínt, és az első vezető nélküli Vipera kilövésekor Apollo használja az “Éber 
Vipera Pilóta” képességét, aminek során kijátszik egy FU kártyát (vagy egy SZI kártyát) arra a játékosra, aki a “Parancsnoki 
Hídon” áll. Ez a játékos a FU kártya által szerzett cselekedetét mozgásra használja. Ilyenkor a második vezető nélküli Viperát is 
ki kell lőni, ami a helyszín használatával járna?
V: Igen, a másodikat is ki kell lőni az űrbe, kivéve, ha a helyszínt használó játékosról kiderül, hogy cylon, vagy -a SZI kártya 
használata során- kivégzésre nem kerül, még a második Vipera kilövése előtt. Apollo ÉVP képessége az első Vipera kilövése 
után teljes mértékében végrehajtódik, ebbe az ÉVP során kapott új akció is beletartozik, és az így kijátszott FU vagy SZI kártyák 
is. A “Parancsnoki Hídon” álló játékosnak nem kell közölnie, hogy mit szeretne tenni az Apolló képességéből fakadó plusz     
cselekedetével.

K: Kiderül Apollóról, hogy cylon, ezért három kártya kivételével el kell dobnia a többi kártyáját. Ilyenkor is érvényben van                
a karakter “Akaratos” képessége?
V: A cylon felfedésből következő kártyadobásokra ez a képesség nem vonatkozik. Amint Lee felfedi “Cylon Vagy” kártyáját, min-
den karakterképességét figyelmen kívül kell hagyni.

K: Adama és Chief Tyrol használhatják Játékonként Egyszeri Képességüket egy Szuperkrízis kártya ellen?
V: Nem használhatják. Bár Adama és Chief Tyrol JE Képessége közvetlenül nem befolyásolja a szuperkrízis kártyát, a szabály 
az, hogy ezeket csak krízis kártyák és helyszínek szakértelem próbáinál lehet használni.

K: Hány Hűség kártyát kap Boomer az Alvó Ügynök fázis során, ha már akkor felfedett cylonként tevékenykedik?
V: Boomer ilyenkor is 2 Hűség Kártyát kap az Alvó Ügynök fázisban (ezzel Boomer az egyetlen olyan karakter, akinek negatív 
képessége még a karakter felfedése után is részben működik). Megjegyzés: Ez az alapjáték és a Pegazus kiegészítőre 
vonatkozik. Az Exodus kiegészítő használata során Boomernek csak 1 kártyát kell húznia (az Exodus szabályok értelmében a 
Hűség pakli sohasem fogy el).

K: Ha Starbuck Roslin körében használja “Titkos Végzet” JE Képességét, Roslinnak két krízis kártyát kell húznia? Mi történik, 
ha Starbuck Baltar körében használja ezt a képességét: kétszer aktiválódik az “Önámítás” képessége?
V: Egyiknél sem történik semmi. Roslin és Baltar képessége is csak akkor használható, ha ŐK húzzák a krízis kártyát. 
Ha Starbuck használja JE Képességét, Ő az, aki húz egy új Krízis kártyát. Ilyenkor Roslin és Baltar képessége sem aktiválódik.
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K: Mikről dönthet Helo az “Erkölcsi Tartás” képessége során?
V: Helo csak olyan döntéseket hozhat az “Erkölcsi Tartás” képességét használva, amik az “A jelenleg aktív játékos választ:”, 
“Admirális választ:”, “Elnök választ:”, vagy “CAG Választ:” kríziseken szerepelnek. Ha egy választáson belül mégegy további 
választás is van (például egy “Követelt Lemondás” kártya második lehetősége, ahol az elnöknek választani kell, hogy                  
átadja-e posztját, vagy a Fogdába megy inkább),  Hello a választáson belüli választást már nem bírálhatja felül. Emellett,
Helonak még azelőtt kell döntenie az Erkölcsi Tartás képességével, hogy a választáson belüli választásról döntött az adott 
játékos.

Pegazus kiegészítő

K: Ha egy ember játékost a “Légzsilip” helyszínen keresztül kivégzünk, és visszajön Adamaként, használhatja JE képességét 
a “Légzsilip” szakértelem próbájánál használt lapok felvételére?
V: Ahogy a szabályzat 16. oldalán található “szakértelem próba megoldásának sorrendje” is jelzi, a szakértelem próba       
a próbához adott szakértelem kártyák eldobása előtt kerül megoldásra. Emiatt Adama játékba kerülésekor a kártyák még 
játékban vannak, nem lettek eldobva. Ha az adott játékos még nem használta JE képességét, használhatja Adama 
“Parancsnoki Hatalom” képességét, hogy kezébe vegye a “Légszilip” szakértelem próbájához adott lapokat.

K: Cain használhatja a “Vak Ugrás” képességét, ha az Ugráselőkészítő token a Sáv első mezőjén áll (az a mező nem vörös)?
V: Igen, használhatja.

K: Melyik történik előbb, Capricai Hatos JE képessége (kártyaadás a szakértelem próbába), vagy a “Szükségállapot” kártya 
hatása?
V: Capricai Hatos képessége jön előbb.

K: Hogyan zajlik le az Ugráselőkészítő Fázis, ha Cavil a “Caprica” helyszínen használja JE képességét, amivel több olyan 
krízist is kijátszik, amiken mind megtalálható az “Ugráselőkészítő” ikon?
V: A forduló végén, az Ugráselőkészítő fázis során, sorrendben hajtsátok végre az Ugráselőkészítő ikonokat, egyiket                       
a másik után. Ha az első vagy második ikon ugrást eredményez (beleértve a lehetséges Új-Caprica fázis elindítását is),       
a még hátralevő ikonokat az ugrás után kell végrehajtani. Ha a Kobol Célkártyával játszunk, és e fenti akció ugrást           
eredményez a 8+-os távolság elérése után, a játék azonnal véget ér, és az emberek nyernek.

K: Cavil használhatja JE képességét arra, hogy beszivárogjon a Galacticára, és ember játékosként akciókat hajtson végre?
Használhatja-e a képességét arra, hogy befejezze a beszivárgást, és cylonként ténykedjen tovább?
V: A Cavil JE képessége által szerzett akciók nem vesznek el, ha egyiket a beszivárgás megkezdésére vagy annak beszün-
tetésére használja fel. Bár a szakértelem kártyákon (az Árulás kártyákat kivéve) található képességek felfedett cylonokra 
nem vonatkoznak (emiatt veszik el a FU által adott második akció, ha a Cylon Vezér ismét “cylonná válik”), Cavil karakter-
lapján található képességei azonban mindig elérhetőek számára, legyen ő épp cylon, vagy beszivárogva ember.

K: Cavil “Feljebbvalóság” képessége hogyan működik a Cylon Flotta variáns használatakor (Exodus kiegészítőből)?
V: Cavil képességét nem lehet arra használni, hogy a Cylon Flotta táblára helyezhessen (vagy vehessen el róla) bázis-
csillagokat. Ha Cavilnak el kell helyeznie egy báziscsillagot, de egy sincs már a tartalékban, elvesz egyet a legalacsonyabb 
számozással ellátott Cylon Flotta űrszektorból (ahogy az az Exodus kiegészítő 14. oldalán is írva vagyon).

K: Ha a Ión Csillagköddel is játszunk (Exodus kiegészítőből), melyik történik előbb, Ellen Tigh “Politikai Talpraesettség” 
képessége, vagy a szövetségessel történő találkozás, az adott helyszínen?
V: Mivel mindkét hatás egyszerre lép érvénybe, a jelenleg aktív játékos dönt a sorrendről.

K: Capricai Hatos és Dee használhatja arra JE képességét, hogy olyankor adjon a krízishez további kártyákat, amikor 
bizonyos megkötések állnak fent a kártyák számának letételére vonatkozólag (”Fogdában” vagy “Zárkában”, vagy Hatos 
esetében Cylon Vezérként)?
V:  Igen, ezen esetekben is használhatják JE képességeiket.
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K: Ha mindkét báziscsillag a táblán van, használhatja Cavil “Feljebbvalóság” képességét arra, hogy raidereket és civil       
hajókat rakjon a táblára ANÉLKÜL, hogy báziscsillagokat venne le?
V:  Igen, használhatja. A báziscsillagok letétele és felvétele nem kötelező.

K: Cain folyamatos képessége minden alkalommal csak abban az esetben aktiválódik az “Admirális Szállása” helyszínen 
is, ha a 10-es érték elérésre került? Például egy “Cylongyűlölet”, “Helyrepofozás” vagy “Szükségállapot”  használatakor is 
meg kell lennie a 10-nek, vagy kisebb értéknél is kivégezheti az adott játékost?
V: Nem, ahhoz, hogy ezt a képességét használhassa, minden esetben meg kell lennie a 10-es értéknek a próbánál.      
Ezt a képességét nem befolyásolják a “Helyrepofozáshoz” és “Szükségállapothoz” hasonló képességek.

K: Ha egy “Kék Kód” krízis kudarcba fullad, és Dee a jelenleg aktív játékos, aki ember, és a morál 3-ason van (a krízis 
hatásának végrehajtása előtt), a Dee-t váltó karakter a “Fogdából” indul, vagy az adott új karakter kezdőhelyszínéről?
V: A felsorolt sorrend szerint kell végrehajtani a hatásokat: először a morál veszik el. A morálcsökkenés miatt Dee 
kivégzésre kerül. Az új karaktert a karakterlapján jelzett kezdőhelyszínre kell tenni. Ha szükséges, a posztkártyák gazdát 
váltanak. Az új karakter továbbra is a jelenleg aktív játékos marad, így emiatt ekkor a “Fogdába” kerül.

K: Ha Dee az Új-Caprica fázis alatt használja a “Kommunikáció” helyszínt, megnézheti a Lezárt/Előkészített civil hajókat 
anélkül, hogy mozgatná őket?
V: Dee csak olyan hajókat nézhet meg, amik az űrben vannak.

K: A Dee “Gyorsan Tanuló” képessége során húzott lapok közül fel lehet használni a megszakító lapokat? JE képessége 
azt írja, hogy “egy szakértelempróba előtt”, a megszakító lapok pedig azt, hogy “Játszd ki, mielőtt kártyákat adnátok egy 
próbához”.
V: Igen, fel lehet használni azokat a lapokat is. Ha Dee egy szakértelem próba előtt a “Gyorsan tanuló” képességével ad 
szakértelem kártyákat a próbához, ha azon kártyák között van olyan, amelyiket egy szakértelem próba előtt ki lehet ját-
szani, használhatja azt a kártyát a felhúzás idejében következő szakértelem próba során is.

K: Ha Dee-t választja valaki új karakternek egy kivégzés után, és a morál már azelőtt 2-n vagy alacsonyabban állt,           
mi történik?
V: Azonnal kivégzésre kerül. Ilyenkor azonban más hatás nem történik, csak húzni kell helyette egy új karaktert.          
Szóval semmi sem változik, csak a karakter maga.

K: Amikor Ellen Tigh további kártyákat húz Mozgás képességéből adódóan, szakértelmein belülieknek kell lenniük ezeknek 
a kártyáknak?
V: Igen. Hacsak egy képesség külön nem említi másként, mindig szakértelmeken belüli kártyákat lehet csak húzni.

K: Ellen Tigh akkor is használhatja JE képességét az Admirális poszt átvételére, ha épp a “Fogdában” ül?
V: Nem.

K: Ha Ellen használja a “Manipulatív” képességét az elnöki poszt átvételére, és még ugyanabban a körben valamilyen 
más módon elnökké válik (mondjuk az “Adminisztráció” helyszín használatával), a köre végén vissza kell adnia a posztkár-
tyát a korábbi tulajdonosának?
V: Igen. A GYIK is írja, hogy ha Ellen a köre végén nem birtokosa az elnöki posztnak, nem tudja azt visszaadni. Ám a fenti 
esetben a köre végén is övé az elnöki poszt, vagyis vissza kell adnia azt korábbi tulajdonosának. Megjegyzendő, hogy 
elméletileg semmilyen akadálya nincs annak, hogy valaki a jelenlegi elnököt válassza újra az “Adminisztráció“ helyszín 
használatával, de ez egy elég hasztalan akció, akkor is, ha Ellen csak ideiglenes elnök.

K: Ha Helo használja a kockaújradobás képességét egy “Számítások” kártya kijátszása után, a kártya általi módosítások 
az új dobásra is érvényesek?
V: Igen.
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K: Ki lehet végezni Helot akkor is, ha épp “Hajótörött”?
V: Igen. Bárhogyan, legyen az krízis, “Légzsilip” (Pegazus), vagy egy szövetséges (Exodus). Azonban “Hajótöröttként” nem 
küldhető a “Gyengélkedőre” vagy a “Fogdába”.

K: Kat a “Rámenősség” képességét egy báziscsillag elleni támadás egyik kockadobása helyett használja. Ha a báziscsillag 
szerkezetileg sérült, a képesség használatakor is érvényben van a szerkezeti sérülésből adódó +2-es érték?
V: Nem, mert az csak kockadobásnál érvényes.

K: Ha Kat odaad valakinek egy “Felsőbb Utasítás” kártyát, a választott játékos FU akciójánál használhatja Kat                                  
a “Rámenősség” képességét?
V: Amikor egy játékos kijátszik egy szakértelem kártyát, Tanács kártyát, vagy használ egy helyszínt ami kockadobást 
igényel, az ADOTT DOLGOT KIJÁTSZÓ JÁTÉKOS dob a kockával, nem a jelenleg aktív játékos (ezesetben ez Kat). Ez azt                       
jelenti, hogy ha Kat átad valakinek egy FU kártyát, nem használhatja a “Rámenősség” képességét (ami csak akkor 
érvényes, ha ő maga dob a kockával).
Ezalól kivétel az “FTL Vezérlő” helyszín, ugyanis a szabálykönyv jelzi, hogy az FTL aktiválásakor a jelenleg aktív játékos dob    
a kockával. Emiatt Kat használhatja a “Rámenősség” képességét, ha valaki az általa adott FU akciójaként aktiválja az FTL-t.

K: Ha Laura Roslin megtámad egy Megszálló Erőt Új-Capricán, ez azt is jelenti, hogy a helyszín, ahol tartózkodik szintén 
aktiválásra kerül?
V: Nem, ilyenkor a helyszín nem lesz használva.

K: Ha Roslin Új-Capricán tartózkodva a JE képességét használva old meg egy Tanács kártyát, ilyenkor is kockáztatja           
a “Zárkába” kerülést?
V: Nem, ilyenkor nem kockáztatja a “Zárkába” kerülést. Ez a képesség több okból sem ugyanaz, mintha a kezéből játszana 
ki egy Tanács kártyát. A poszt kártyán talán ez pontosabb lehetne, írhatná, hogy “Ha a kezedből játszol ki egy Tanács kár-
tyát...”.

K: Zarek negatív képessége Új-Capricán tartózkodva a cylon karakterekre is vonatkozik?
V: Zarek nem használhat helyszíneket, ha az adott helyszínen van már egy másik karakter (legyen az ember vagy cylon). 
Emiatt ő eléggé korlátozva van Új-Capricán, ezért szorosan össze kell dolgoznia csapattársaival. 

Exodus kiegészítő

K: Gaeta újradobhat egy FTL dobást Helo körében, ha Helo már újradobta azt egyszer? És fordítva?
V: Mindkét esetben ismét újra lehet dobni az értékeket. Végezzétek el az egyik újradobást, ezután a másik játékos eldön-
heti, hogy ő is újra akarja-e az új eredményt dobni. Ezt akkor is megteheti, ha az első újradobás előtt még nem szólt, hogy 
így kíván tenni.

K: Tory húzhat 2 szakértelem kártyát az “Alkalmazkodó” képessége miatt, amikor egy Tanácskártya az Elnök Irodája 
helyszínen keresztül kerül kijátszásra, vagy Roslin JE képessége során (Szakképzett Politikus), vagy Aaron Doral szövet-
séges kártyájának megoldásakor?
V: Az Elnök Irodája helyszín segítségével kijátszott Tanács kártya olyan, mintha egy játékos egy új akciót kapna, amit csak 
Tanács kártyák kijátszására lehetne használni (mivel minden Tanács kártyán az áll, hogy “Akció:”, egy akció szükséges a 
kijátszásukhoz). Bármikor, ha egy Tanács kártya akciója kijátszásra kerül, Tory használhatja a képességét.
Megjegyzendő, hogy a “Specialista Kinevezése” kártya használatakor Tory képessége csak akkor használható, amikor ez a 
kártya átkerül egy másik játékoshoz, és nem akkor, mikor az a másik játékos használja azt (mivel utóbbi nem tekintendő 
akciónak).
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Szakértelem kártyák

Általános

K: Ha egy játékos jogosult szakértelmein belüli kártyák felhúzására (például Ellen Tigh folyamatosan aktív képessége), az 
adott játékos egyazon típusba tartozó kártyákból többet is felvehet, mint amennyi engedélyezett számára a körének 
kezdetén történő kártyahúzáskor (tehát mondjuk Ellen húzhat 2 Árulás kártyát)?
V: A szakértelemcsoport csak a típusra utal, nem a kártyák mennyiségére. Baltar szakértelemcsoportja csak a karak-
terlapján jelölt 4 lapra vonatkozik, a képességéből adódó krízisek utáni plusz kártyára nem. A karakterlapon jelzett adott 
típusú számkorlátok csak a játék elején számítanak, mikor a kezdőpaklikat felhúzzuk.

K: Azon karaktereknek, akiknél a szakértelemcsoportjukban választható típusok is előfordulnak (vagyis egy sorban több 
szakértelem típus is jelölve van, például: Vezetői/Politikai), mikor kell eldönteniük, hogy melyik típust választják: azelőtt, 
hogy megnéznék, hogy mit húznak a két típusból, vagy mielőtt bármilyen kártyát is látnának a felhúzandók közül?
V: Ilyenkor már a kártyák felhúzása előtt el kell dönteni, hogy a választható szakértelmek közül melyikből fog húzni             
az adott játékos.

K: Megszakító kártyáknál mit jelent az “ezzel egyidőben”? Valóban arra az adott pillanatra vonatkozik, vagy van hozzá egy 
időkeret?
V: Ha több játékos is szeretne olyan kártyákat kijátszani, amiknek megegyező időkeretük van (például “Szakértelem 
próbák előtt”), a jelenleg aktív játékos dönti el, hogy milyen sorrendben kerülnek megoldásra ezek a kártyák. Ha valami-
lyen oknál fogva az első kártya kijátszása után már nem lehet kijátszani a második kártyát, a második kártya visszakerül 
tulajdonosa kezébe, semmilyen hatás nem történik (például “Vakmerő” kártyák esetén).

Alapjáték

K: Ha egy “Felsőbb Utasítást” használó játékos használni kíván egy olyan helyszínt, ahol szakértelem próbát kell tenni,     
ki dönt a próba célpontja felől: a jelenleg aktív játékos, vagy a FU-t használó játékos?
V: Az a játékos, aki a FU-t használja.

K: Ha egy FU-t használó játékos szakértelem próbát indít, ki ad először lapokat a próbába: a FU-t használó játékostól 
balra ülő játékos, vagy a jelenleg aktív játékostól balra ülő játékos?
V: A jelenleg aktív játékostól balra ülő játékos.

Pegazus kiegészítő

K: Ha nem játszunk a Pegazus kiegészítővel, az alapjáték “Vizsgálóbizottság” kártyáit akkor is ki kell cserélni a Pegazus 
kiegészítőben található “Vizsgálóbizottság” kártyákra?
V: Eredetileg nem a csak alapjátékkal történő játszmákra szántuk ezeket az új “Vizsgálóbizottság” kártyákat, de ettől 
még ki lehet őket cserélni akkor is, ha nem játszunk a kiegészítő többi elemével. Én (a tervező) személy szerint mndig az 
új változatot használom, sokkal jobban élvezem úgy a játékot, hogy sohasem tudni, “mit hoz a végzet”, vagyis a Végzet 
pakli. Ettől még ugyanúgy használható a “Bátor Kezdeményezés” kártya a Végzet pakli felfedésére.

K: A “Különleges Végzet” Árulás kártyák használatakor a cylon játékosok is húzhatnak egy Árulás kártyát?
V: A szabályokban az áll, hogy a cylonokra nem vonatkoznak krízis kártyák bizonyos hatásai. Ez a hatás nem egy krízisből 
következik, emiatt ilyenkor igen, húzhatnak a cylonok is egy Árulás kártyát.

K: Ha egy Cylon Vezér épp beszivárog és kap egy FU kártyát, vagy használ egy “Kritikus Helyzet” kártyát, az első akció-
jaként befejezheti a beszivárgást úgy, hogy ne vesszen el a második akciója sem (például húzhat egy Szuperkrízis kártyát, 
vagy használhat egy, a karakterlapján jegyzett akciót)?
V: Nem, nem kapják meg ilyenkor a második akció lehetőségét.
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K: Bármelyik játékos kijátszhatja a “Jelentős Győzelem” kártyát, vagy csak az a játékos, aki a megsemmisítést elkövette?
V: Csak az a játékos játszhatja ki ezt a kártyát, aki az adott célpontot megsemmisítette.

K: Ha több olyan kártya is kerül egy szakértelem próbába, aminek van “Vakmerő Szakértelem Próba” hatása, milyen 
sorrendben kerülnek végrehajtásra?
V: A jelenleg aktív játékos dönt a sorrend felől.

K: Ha valaki kijátszik egy “Zavarás Megkezdése” kártyát és Scar is az adott űrszektorban található, mi történik?
V: Ezen kártya esetén Scar csak 1 Raidernek számít. Scar mellett további 3 másik Raider is lehet a kártya célpontja.

K: Több egymásutáni újradobásért el lehet dobni több “Teljes Tűzerő” kártyát egyazon “Megszálló Erők” csapat elleni   
támadáskor?
V: Igen.

K: Az Új-Capricáról történő utolsó elugrás során is ki lehet játszani a “Megelőző Intézkedés” kártyákat, hogy meggátoljuk 
a nyersanyagok elvesztését?
V: Igen.

K: Mi történik, ha a “Szabotázs” kártya egy ember játékos körében kerül kijátszásra, és a Pegazus is játékban van?
V: Ha egy cylon játékos egy ember játékos körében játszik ki egy “Szabotázs” kártyát, az ember játékosnak el kell         
döntenie, hogy a Galactica vagy a Pegazus sérüléstokenjei közül húz-e.

K: Ha egy karakter eldob egy Árulás kártyát, hogy egy másik játéktáblára mehessen egy olyan helyszínre, ami sérült,    
és ilyenkor egy cylon kijátszik egy “Szabotázs” kártyát, mi történik?
V: A helyes megoldási sorrend a következő: kártyaeldobás a táblák közötti mozgás miatt --> Szabotázs --> Galactica                 
sebzése --> A játékos az új helyszínre megy. Tehát a játékos megérkezik a sérült helyszínre, de nem kerül                                        
a “Gyengélkedőre”. Ha az a helyszín sérült, AHONNAN a játékos elindult, a játékos a “Gyengélkedőn” köt ki. 

Exodus  kiegészítő

K: Ha egy játékos kijátszik egy “Szükség Idején” kártyát, és azután egy másik játékos kivégzésre kerül, a kivégzett játékos 
megkapja a kártya által szerzett új mozgást vagy akciót (feltehetőleg egy újonnan felfedett cylonként vagy egy új karak-
terként)?
V: Igen, megkapja.

K: “Felsőbb Utasítás” vagy “Kritikus Helyzet” (Pegazus) kijátszható ugyanabban a körben, mint amikor kijátszottak         
egy “Szükség Idején” kártyát is?
V: Igen.

K: Ha egy játékos kijátsza a “Szükség Idején” kártyáját, és még azelőtt kivégzésre kerül (vagy felfedett cylonná válik), hogy 
a Szükség Idején kártya teljesen megoldódna, mi lesz a többi játékossal? Így is megkapják a SZI kártya által nyújtott extra 
mozgást vagy akciót?
V: Igen, mivel a SZI kártya a “kör vége előtt” került kijátszásra, így teljesen meg kell oldani azt.

K: Ha egy “Hálózat Kiépítése” és egy “Aktatologatás” kártya is kerül ugyanabba a szakértelem próbába, mi történik?
V: Az “Aktatologatás” kártya csak a kártyákra írt értékekre vonatkozik, az utólag hozzáadott számokra nem.

K: Ha egy “Aktatologatás” és egy “Bízz az Ösztönökben” kártya is kerül ugyanabba a szakértelem próbába, mi történik?
V: A jelenleg aktív játékos dönti el, hogy melyik kerül előbb megoldásra. Ha a “Bízz az Ösztönökben” kártyát oldjátok meg 
előbb, a kártya által húzott 5-ös és 6-os értékű lapok is eldobásra kerülnek a másodikként megoldott “Aktatologatás” 
által. Ha elsőként az “Aktatologatás” kerül megoldásra, a másodikként megoldott “Bízz az Ösztönökben” által húzott 5-ös 
és 6-os lapokat NEM lehet eldobni.
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Pegazus / Exodus kiegészítők együttes használatakor

K: Ha mind az Exodus és mind a Pegazus kiegészítő is használva van a játék során, mi történik, ha egy “Szükség Idején” 
kártya kerül kijátszásra, és egy cylon aktiválja a “Caprica” helyszínt egy Krízis kártya kijátszására? Vagyis milyen sor-
rendben kell megoldani a kártya hatását és az esetleges ugrást befolyásoló ikonokat?
V: Ha egy cylon játékos használja a “Caprica” helyszínt egy Krízis kártya kijátszására, még az akció során teljesen meg 
kell oldani a kártyát. A korábban említett módon, az “Ugráselőkészítő ikonok” csak az Ugráselőkészítő fázisban kerülnek 
megoldásra, a kör végén (még akkor is, ha nem egy cylon játékos köre van most, ahogy az a “Szükség Idején” kártya 
kijátszásánál lenne). Minden, ebben a körben kijátszott kríziskártya ikonját egyesével, egymás után kell megoldani. Ha az 
egyik ikon miatt ugrásra kerül sor (valószínűleg az Új-Caprica fázissal), minden további ikont az ugrás után kell megoldani. 
Ha a Kobol Célkártyával játszunk, és ha ez az ugrás egy 8+-os távolság elérését eredményezi, a játék azonnal véget ér, 
és az emberek megnyerik a játékot.

K: Ha a “Cylon Fajírtás” szakértelem próba teljesítésével, vagy a Leoben szövetséges kártya Jóindulatú képességével 
semmisítünk meg cylon hajókat (báziscsillagokat is beleértve), a jelenleg aktív játékos kijátszhat egy “Jelentős Győzelem” 
kártyát?
V: A fenti esetek egyikében sem használható “Jelentős Győzelem” kártya.

Kiegészítők variánsai

Pegazus tábla (Pegazus kiegészítő)

K: Egy báziscsillag “Szerkezeti sérülés” tokenje befolyásolja a “Pegazus CIC” helyszínnel elkövetett támadásokat?
V: A token kockadobásokat befolyásol, vagyis a “Pegazus CIC” helyszín dobásaira is hatással van.

K: Ha a “Fő Ütegek” helyszín használata során sérülés ér egy Viperát, újradobhatjuk a dobás értékét “Kitérő Manőverek” 
kártyákkal?
V: Nem, a Vipera sérülését nem a támadás okozta, hanem járulékos sérülés.

Új-Caprica tábla (Pegazus kiegészítő)

K: Mi történik egy cylonnal, ha Új-Capricán kerül kivégzésre?
V: Ha bármilyen hatás egy karaktert a “Feltámasztás Hajó” helyszínre küldene, de a Galactica nincs bolygókörüli pályán, 
a karakter a “Feltámasztás Hajó” helyett az “Orvosi Központba” kerül.

K: Hogyan zajlik a Cylon Vezérekkel a játék Új-Capricán? Muszáj beszivárogniuk? Milyen akciókat hajthatnak végre?
V: Egy Cylon Vezér, aki az Új-Caprica fázis kezdetén éppen beszivárog, emberként kezelendő, és az “Ellenállás Bázisa” 
helyszínre kerül, a többi ember mellé. Ember akciókat hajthat végre (és kríziseket is húz). Egy akciójaként dönthet úgy, 
hogy befejezi a beszivárgást és az “Orvosi Központba” megy (persze csak ha a Galactica még nem tért vissza, ellenkező 
esetben a “Feltámasztás Hajóra” kerül).

Ha egy Cylon Vezér az Új-Caprica fázis kezdetekor NEM szivárog be éppen, a “Megszálló Hatóság” helyszínre kerül.       
Ő, és más be nem szivárgó Vezér is cylon akciókat hajthat végre. 

Amint elkezdődött az Új-Caprica fázis, nem lehet beszivárgást kezdeményezni, amíg a Galactica vissza nem tér.

K: Amint a Galactica visszatér bolygókörüli pályára az Új-Caprica fázis során, egy cylon játékos továbbra is kijátszhatja 
a “Bomba az Elnöki Hajón” kártyát, annak ellenére, hogy már nincs játékban a Colonial One?
V: Igen, a -2 morál továbbra is teljesítésre kerül, ha a szakértelem próba nem sikerül.
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K: Ha egy Cylon Vezér “Zárkában” van, mikor az Admirális befejezi a játékot (elugrik Új-Capricáról), a Vezér kivégzésre 
kerül? Ez azt jelenti, hogy többé már nem tekintendő beszivárgónak (vagy “Zárkában” lévő karakternek), ha a Titkos 
Küldetését vesszük?
V: Valóban, ilyenkor kivégzésre kerül, és emiatt Titkos Küldetésének szempontjából már nem számít beszivárgónak.

K: Ha cylonként használjuk a “Megszálló Hatóság” helyszínt, és egy Megszálló Erő sincs a táblán, mi történik?
V: Két Megszálló Erő kerül az első helyszínre.

K: Ha cylonként használjuk a “Megszálló Hatóság” helyszínt, és kettő vagy több Megszálló Erő van a táblán, csak 1-et kell 
mozgatni (ahogy a tábla írja), vagy mindegyiket (ahogy a szabálykönyvben van írva)?
V: A tábla itt felülírja a szabálykönyvet, csak 1 Megszálló Erő kerül aktiválásra. További egy Megszálló Erő kerül                      
a “Megszálló Hatóság” területére.

K: Amikor elkezdődik az Új-Caprica fázis, a “Fogdában” tartózkodó játékosok is az “Ellenállás Bázisa” helyszínre kerülnek?
V: Minden ember játékos (és csak emberek lehetnek a “Fogdában”; Cylon Vezérek is ember játékosoknak számítanak) az 
“Ellenállás Bázisa” helyszínre kerül.

K: Ha egy játékos teljesíti a “Zárka” szakértelem próbáját, melyik helyszínre mehet át?
V: A “Fogdából” csak a Galactica helyszíneire lehet menni, ebből következőleg a “Zárkából” csak Új-Caprica helyszíneire 
lehet mozogni.

K: Ha a Galactica visszatér bolygókörüli pályára és egy Árulás kártya vagy Szuperkrízis kártya hatására civil hajókat kell 
a táblára tenni, honnan szedjük fel a hajókat lehelyezésre?
V: A fenti esetben a hajók már játékban vannak, ezért a szabálykönyvben említett játékelemi korlátozások miatt egyik 
sem kerül áthelyezésre.

K: Mit lehet és nem lehet tenni a “Zárkában”?
V: LEHET:

- (kötelező) húzni egy krízis kártyát, aktiválni a hajókat és előkészíteni az ugrást
- karakterképességeket használni (Ellen, Hatos és Dee JE képességét lehet, Apolló “Éber Vipera Pilóta” 
 képességét és Kat JE képességét nem lehet)
- Tanács kártyák kijátszása (dobni kell a kockával)
- A kézben lévő kártyák akciói közül az egyik végrehajtása, karakterlap akcióinak végrehajtása, 
 posztkártyák használata
- “Zárkából” történő menekülés megkísérlése
- beszivárgás befejezése (lásd: egy korábbi kérdés során)
- Admirális poszt megszerzése/meghagyása (és CAG-é is, ha az Exodus kiegészítővel is játszunk)
- végső ugrás elrendelése (de a “Zárkában” lévő karakter kivégzésre kerül, ugye)
- mozgás képességek kijátszása

NEM LEHET:
- elmenni erről a helyszínről a megadott szakértelem próba teljesítése nélkül (kivéve, ha befejezzük a 
 beszivárgást, kivégzésre kerülünk, vagy teljesítünk egy olyan szakértelem próbát, amivel ki lehet hozni 
 valakit a “Zárkából”)

K: Lehet használni valaki olyanon az “Admirális Szállása” helyszínt, aki a “Zárkában” tartózkodik (például elvehető-e       
valakitől az Admirális poszt, ha a “Fogdába” küldjük onnan)?
V: Bár lehetne használni ilyen emberen a helyszínt, de a karakter nem menne a “Fogdába”. Minden effekt, ami egy karak-
tert a “Fogdába” mozgatna, az Új-Caprica fázis során a karaktert a “Zárkába” küldi.
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Ión Csillagköd (Exodus kiegészítő)

K: Ha egy szövetséges kártya/Keresztút képesség azt a szót használja, hogy “játékos” (és nem “ember játékos”), 
felfedett cylonokat is lehet célpontnak választani?
V: Igen, kivéve, ha a képesség a célpontot a “Fogdába” küldené. Emellett a Helena Cain szövetséges kártya “kivégzés” 
képességénél is csak ember játékost lehet kivégzésre választani.

K: Ha egy sérült helyszínről dobunk el egy Trauma tokent, vagy ha Doc Cottle Jóindulató tokenjét levesszük, 
eldobáskor fel lehet fordítani azokat (megnézve, hogy mit mutatnak)?
V: Ha egy Trauma token megoldás nélkül kerül le egy kártyáról (ahogy a fenti két esetben is), anélkül kerül vissza 
a szemét pakliba, hogy felfedésre kerülne a lefordított oldala.

K: Ha egy játékos a köre elején olyan helyszínen tartózkodik, ahol van egy szövetséges, aztán kijátszik egy “Kritikus 
Helyzet” kártyát (Pegazus), majd egy olyan képességet használ, amivel elhagyhatja az adott helyszínt (például “Fogda”, 
“Szükség Idején”, vagy “Hangár”), az előző helyszínen álló szövetségessel kapcsolatba kell kerülnie? Mi történik, ha az 
új helyszínen is áll egy szövetséges?
V: A “Kritikus Helyzet” kártyát a mozgás fázisban kell megoldani. A szövetségesekkel való találkozások a kör végén 
történnek. A “Kritikus Helyzet” által adott akciót teljes egészében meg kell oldani (beleértve az esetleges “Szükség 
Idején” kártyából adódó akciókat is), majd meg kell nézni, hogy a jelenleg aktív játékos -valószínűleg új- helyszínén 
tartózkodik-e szövetséges. Gaeta “Puccs” képességének esetében, a “Fogdából” való kijövetel után már Admirális, 
mikor a “Parancsnokság” helyszínre ér.

Cylon Flotta (Exodus)

K: Ha egy Krízis vagy más játékbeli hatás arra utasítja a játékost, hogy tegyen egy civil hajót egy megadott helyszínre, 
a CAG dönthet úgy, hogy a megadott helyszín helyett valamelyik másik helyszínre teszi a hajót?
V: Nem. A CAG csak akkor dönthet a helyszínről, ha nincs megadva konkrét helyszín.

K: Ha minden ember a “Fogdában” van, ki kapja meg a CAG posztot?
V: Ebben az esetben ugyanúgy kell eljárni, mint az Admirális kártyánál (lásd: szabálykönyv).

K: Ha egy cylon hajó nem egy ikon végrehajtásával kerül aktiválásra (például “Cylon Flotta” helyszín vagy “Parancsod 
Szerint” kártya hatására), a normál szabályok szerint kell eljárni, beleértve a Cylon Flotta tábla használatát is,         
és az Üldözősávon való haladást is, mint ahogy az ikonok vérehajtásánál is tennénk?
V: Igen, ilyenkor is ugyanúgy kell eljárni, mint az ikonok esetében.

K: Ha egy játékos használja a “Cylon Flotta” helyszínt (cylon helyszín), hogy 2 Raidert és 1 Nehéz Raidert indítson 
mindegyik báziscsillagról, mi történik, ha a főtáblán nincs báziscsillag, csak a Cylon Flotta táblán?
V: Semmi sem történik. Az Üldözősávon sem történik haladás.

K: A “Báziscsillag Hídja” helyszínen, a választható akcióknál először ki kell választani mindkét akciót és egyesével meg 
kell oldani azokat, vagy választás-megoldás-választás-megoldás lépésekben kell eljárni?
V: Mindkét akciót ki kell először választani, majd egyesével megoldani őket.

K: Raiderek (vagy Nehéz Raiderek) aktiválásakor, ha egy sincs a főtáblán, sem az Utánpótlásban (vagyis mindegyik 
a Cylon Flotta táblán áll), de a főtáblán áll egy hajók kilövésére képes báziscsillag, mi történik?
V: Ilyenkor úgy kell eljárni, mintha egy “áthelyezés” lépés lenne: tegyél át egyenként hajókat a Cylon Flotta tábla 
legkisebb számú szektorából a megfelelő helyre, amíg a jelzett számú hajó fel nem kerül a táblára. Az Üldözősávon 
nem történik haladás.
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K: Mi történik, ha cylon hajók aktiválásakor nem lehet mit csinálni, mivel csak egy báziscsillag van a főtáblán, aminek 
sérült a fegyverzete (Báziscsillag Aktiválása) és sérült a hangárja is (Raiderek Aktiválása: nincs raider a főtáblán, Nehéz 
Raiderek Aktiválása: nincs Nehéz Raider a főtáblán, Raiderek Indítása)?
V: Nem történik semmi. Ez azért van, mert még nem került sor a “semmi sem történik, ezért az Üldözősáv előre megy” 
részre. Megkezdődött a “Tüzelés a Báziscsillaggal” rész, s bár egy token miatt erre nincs lehetőség, már túlmentünk        
a “semmi sem történik” részen.

(A Pegazus kiegészítőben található Cavil karakter Feljebbvalóság képessége a Cylon Táblára nem vonatkozik.)

Krízis és Szuperkrízis kártyák

Általános

K: Egy krízis során milyen megoldási sorrendben kell végrehajtani a karakterképességeket, szakértelem próba 
képességeket, megszakító hatásokat?
V: Az események sorrendje a következő:

1. Krízis kártya húzása, figyelembe véve Roslin “Vallásos Látomások” képességét is
2. Krízis kártya elolvasása
3. Starbuck “Titkos Végzet” képessége
4. Baltar “Önámítás” képessége
5. A jelenleg aktív játékos/Elnök/CAG/Admirális választ
6. Helo “Erkölcsi Tartás” képessége
7. Boomer “Különös Megérzés” képessége
8. “Politikai Vitézkedés” kártya
9. Dee “Gyorsan Tanuló” képessége (ha úgy dönt, hogy a szakértelem próbához adja a kártyákat, egy 
    ideig még tegye félre őket), “Személyzeti Főnök Kinevezése” kártya, “Döntőbíró Kinevezése” kártya, 
    “Cylongyűlölet” képesség, “Alantas Barátok” képesség, “Vizsgálóbizottság” kártya, “Tudományos 
    Kutatás” kártya, és/vagy egy Vakmerő megszakító kártya (”A Nép Támogatása” kártya, “Bármi Áron” 
    kártya, “Bátor Kezdeményezés” kártya, “Helyrepofozás” kártya)
10. Végzet kártyák próbához hozzáadása
11. Dee “Gyorsan Tanuló” képességéből szerzett kártyák próbához hozzáadása
12. Minden játékos szakértelem kártyákat ad a szakértelem próbába, a játékosok sorrendje szerint,     
       a jelenleg aktív játékostól balra ülő játékossal kezdve (A “Feltételes Szabadláb” kártyát ilyenkor 
       használhatja az Elnök)
13. Chief “Elvakult Rajongás” képessége
14. Kártyák megkeverése
15. Kártyák felfordítása
16. Hatos “Emberi Káprázat” képessége
17. Cally “Gyors Javítás” képessége
18. “Aktatologatás” kártya, “Bízz az Ösztönökben” kártya, “A Flotta Védelme” kártya, “Helyzet Közlése” 
       kártya, “Parancsod Szerint” kártya, “Különleges Végzet” kártya (a sorrendről a jelenleg aktív játékos 
       dönt)
19. Következmények végigjátszása
20. Kártyák erejének összeszámolása, figyelembe véve a “Hálózat Kiépítése” kártyát és Adama “Bölcs 
       Vezér” képességét
21. “Szükségállapot” kártya
22. A próba kimenetelének megállapítása és feldolgozása, figyelembe véve a “Vasakarat” kártyát
23. Adama “Parancsnoki Hatalom” képessége
24. Kártyák eldobása
25. Cylon Hajók Aktiválása
26. FTL (Ugráselőkészítő) ikonok végrehajtása
27. Krízis kártya eldobása
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Megjegyzés: Ez a sorrend a játéktáblán található, szakértelem próbákkal rendelkező helyszínek használatánál is érvényes, 
ilyenkor az első hét és az utolsó három lépést figyelmen kívül kell hagyni. Általában a 8. lépés (Politikai Vitézkedés) csak 
helyszínek használatakor kerül megvalósításra.

Szakértelem kártyák szakértelem próbába adásakor érdemes megjegyezni: 
- egy játékos, aki cylon helyszínen, vagy a “Fogdában” tartózkodik, egynél több kártyát nem tehet a próbába.
- egy beszivárgó játékos két kártyánál többet nem tehet a próbába.
- Gaeta háromnál több kártyát nem tehet a próbába.
- Cally csak egy kártyát nem tehet a próbába (vagy semmit, vagy egynél többet tehet csak), kivéve ha a “Fogdában” van.

A játékban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor egyszerre több krízis kártyát is meg kell oldani. Ilyen például Cavil JE képessége, 
vagy az Exodus kiegészítő “Szükség Idején” kártyája. Ilyen esetekben nem szabad elfelejteni, hogy az “FTL ikon végrehajtása” 
nem azt jelenti, hogy azonnal előbbre kell haladni az Ugráselőkészítő Sávon, hanem azt, hogy majd a kör végén kell így tenni. 
Vagyis, az Ugráselőkészítő Sávon egy körben többet is lehet haladni, de ezt mindig az adott kör végén lehet csak megtenni. 
Ez természetesen csak valamelyik kiegészítővel történő játék esetén lényeges, ahol a “Caprica” helyszín használatakor 
megoldandó krízisnél is végre kell hajtani az FTL ikonokat.

K: Mi (vagy ki) dönti el, hogy egy adott hatás negatív-e vagy pozitív (a cylonok miatt, ugyanis rájuk nem hatnak a negatív 
képességek)?
V: Egy cylon dönthet úgy, hogy kéri magának a negatív hatást, amúgy mindig az emberekre vonatkozólag negatív hatásokat 
kell figyelembe venni.

K: A Pegazus szabálykönyv nem említi, hogy a cylon játékosoknak nincs “Cylon Hajók Aktiválása” fázisuk. Továbbra sincs 
nekik ilyen lépésük?
V: A cylon játékosok (ide értve a jelenleg nem beszivárgó Cylon Vezéreket is) mindig átugorják ezt a fázist.

K: Ha egy cylon karakter kivégzésre kerül egy krízis által, és ez még az ő körében történik, mi lesz az Ugráselőkészítő ikonok
megoldásával (és beszivárgó Vezetőként a Cylon Hajók Aktiválása fázissal)?
V: A kör azonnal véget ér, és a kártya többi ikonját nem kell figyelembe venni.

K: Ha Roslin a körében az “A Prófécia Beteljesítője” kártya második lehetőségét választja, két új krízis kártyát kap, amiből 
választania kell (karakterképessége miatt)? Mi történik akkor, ha Baltar választja ezt a lehetőséget a saját körében? Az 
“Önámítás” képessége miatt húzhat egy szakértelem kártyát?
V: Mindkét válaszra a válasz: igen. Az “A Prófécia Beteljesítője” kártya újraindítja az egész “húzz egy krízis kártyát, és oldd 
meg” részt, így mindkét karakter képessége érvénybe lép.

K: A “Legendás Felfedezés” kártya is elindíthatja az Új-Caprica fázist, ha 7-es távolságig viszi a flottát? Ha igen, mi lesz 
azokkal a hajókkal, amik az ugrás pillanatában a táblán voltak?
V: Ha 6-os távolságon álltok, és sikerül teljesíteni a “Legendás Felfedezés” kártyát, vegyetek le a tábláról minden civil hajót, 
és tegyétek őket az Új-Caprica tábla “Lezárt Civil Hajók” mezőjére. Minden más hajó a táblán marad. Indítsátok újra az 
Ugráselőkészítő Sávot. Mikor a Galactica visszatér bolygókörüli pályára, készítsétek elő az Új-Caprica feletti csatát, de ne 
vegyétel le a hajókat a tábláról. A jelenleg aktív játékos dönti el, hogy hova kerülnek a hajók, ha az Utánpótlásban nincs elég 
darab.
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K: Pontosan hogyan működik a “Nehéz Raiderek Aktiválása” ikon, főként akkor, ha Centúriók is vannak a táblán?
V: 
1. Ha vannak Centúriók a táblán, mindegyiket egy mezővel előrébb kell léptetni (nincs megkötve, hogy egy mezőn hány 
Centúrió állhat, így akár több is ugyanarra a mezőre kerülhet.. ilyenkor egyszerre is lehet mozgatni őket).
2. Ha akár egyetlen Centúrió is eléri az utolsó mezőt, a játék befejeződik, a cylonok nyernek. ÁLLJ ->> ennyi a teendő.
3. Vannak Nehéz Raiderek is a főtáblán?

1. IGEN: Vannak Nehéz Raiderek a Vipera Indító ikonnal ellátott űrszektorokban (a főtáblán, az 5. és 6. 
űrszek torban)?

1. IGEN: Az azokban a szektorokban található Nehéz Raiderek száma kisebb, vagy egyenlő 
a Centúrió tokenek számával?

1. IGEN: Minden ilyen Nehéz Raider után helyezz fel 1 Centúriót az Inváziós Sáv első mezőjére. 
Ezután vedd le ezeket a Nehéz Raidereket a tábláról, majd folytasd az itt jelölt 3.1.3-as lépéstől.
2. NEM (nincs elég Centúrió): A jelenleg aktív játékos dönti el, hogy az ezekben a szektorokban 
található Nehéz Raiderek közül melyik szállja meg a Galacticát, amíg minden Centúrió fel nem kerül 
az Inváziós Sávra. Az Indítóikonokkal ellátott szektorban található Nehéz Raiderek közül a táblán maradnak 
azok a Nehéz Raiderek (mozgás nélkül), amelyek a Centúrió tokenek hiánya miatt nem tudják megszállni 
a Galacticát. Ezután menj a 3.1.3-as lépésre.

2. NEM (nincs egy Nehéz Raider sem a Vipera Indító ikonnal ellátott űrszektorokban): 
Menj a következő lépésre.
3. Minden olyan Nehéz Raidert, amelyik olyan űrszektorban áll, ami NEM a Vipera Indító ikonnal ellátott 
szektorok MELLETTI űrszektorokban állnak, mozgass egy szektorral közelebb a Vipera Indító ikonnal ellátott 
űrszektorok felé. ÁLLJ ->> ennyi a teendő.

2. NEM: Van báziscsillag a főtáblán?
1. IGEN: Mindegyikből indíts el egy Nehéz Raidert (kivéve persze ha egy sérülés token meggátol ebben, 
illetve Cylon Támadás kríziskártya esetén kettőt indíts). Elfogytak a Nehéz Raiderek, és az Exodus 
kiegészítő Cylon Flotta táblája is játékban van?

1. IGEN: Vegyed le a szükséges mennyiségű Nehéz Raidert a Cylon Flotta tábla legalacsonyabb 
számozású űrszektoráról, és használd ezeket. Ha így sincs elég Nehéz Raider, a jelenleg aktív játékos dönti 
el, hogy hova kerülnek a hajók. ÁLLJ ->> ennyi a teendő.
2. NEM (a Cylon Flotta tábla nincs játékban, vagy csak egyszerűen nincs több Nehéz Raider 
a tartalékban): ÁLLJ ->> ennyi a teendő.

2. NEM: Az Exodus kiegészítő Cylon Flotta táblája játékban van ÉS egyetlen Centúrió sincs a táblán?
1. IGEN: Minden Nehéz Raider a főtáblán és/vagy a Cylon Flotta táblán van?

1. IGEN: Lépj előre az Üldözősávon (tegyél le civil hajókat, ha szükséges). Az Üldözősáv elérte 
az Auto-Támadás mezőt?

1. IGEN: ÁLLJ ->> ennyi a teendő.
2. NEM (nem érte el az Auto-Támadás mezőt): Keresd meg a Cylon Flotta tábla legmaga-
sabb számú űrszektorát amiben van legalább egy Nehéz Raider, és azon szektor teljes 
tartalmát tedd át a főtáblára. ÁLLJ ->> ennyi a teendő.

2. NEM (még nem mindegyik Nehéz Raider van fent a főtáblán és/vagy Cylon Flotta táblán): 
Dobj egy kockával, és a dobott értéknek megfelelő számozású Cylon Flotta tábla szektorába tegyél le 
egy Nehéz Raidert. Lépj előre az Üldözősávon (tegyél le civil hajókat, illetve oldd meg az Auto-Támadást, 
ha szükséges). ÁLLJ ->> ennyi a teendő.

2. NEM (a Cylon Flotta tábla nincs játékban, VAGY legalább 1 Centúrió token már fent van a táblán): 
ÁLLJ ->> ennyi a teendő.
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Pegazus krízisek

Általános krízisek

K: A “Snafu Betanítása” kártyán ez áll: “3 űrbe lőtt, vagy Utánpótlások közti Vipera megsérül”. Ki dönti el, hogy honnan kell 
Viperákat választani (vagyis ha csak 1 vagy 2 Vipera repül, lehet-e űrszektorokat is választani az Utánpótlás helyett)? Vagy 
bármelyik három Viperát szabadon ki lehet választani? Meg lehet osztani a sérüléseket úgy, hogy az űrbe lőttek és az 
Utánpótlásban álló Viperák közül szabadon választunk?
V: A jelenleg aktív játékos dönti el, hogy melyik 3 Vipera sérül meg. Bármilyen felállásban lehet választani, lehet csak 
olyanokat, amik az Utánpótlásban vannak, lehet csak olyanokat, amik az űrben vannak, de lehet ilyen is, olyan is. Ez tehát 
azt jelenti, hogy a 3 sérülés mindenképpen bekövetkezik, függetlenül attól, hogy hány Vipera van kilőve az űrbe.

K: Ha egy krízis kártya azt írja, hogy “a Galactica kétszer megsérül”, a jelenleg aktív játékos dönthet úgy, hogy inkább             
a Pegazust rongálja meg?
V: Igen, minden tokennél külön eldöntheti, hogy az adott sebzést melyik hajó kapja. Ez az egyik, cylon felfedéskor életbe lépő 
képességnél is így van, ahol az áll “megrongálhatod a Galacticát”... ott is választható a Pegazus.

K: A Viperák és a “Fegyvervezérlés” helyszín mellett még meg lehet valamivel ölni Scart?
V: Bármilyen kockadobással, ami arra szolgál, hogy megtudjuk hány Raidert kell megsemmisíteni, Scart is meg lehet ölni, 
már ha a dobás értéke 7 vagy 8 lesz. Ide értendő a Pegazus “Fő Ütegek” helyszíne, az atomfegyverek, a “Mindközül             
a Legjobb” szakértelem kártya (Exodus), vagy más hasonló hatás is. A közvetlen Raider megsemmisítést jelentő kártyákkal 
nem lehet megsemmisíteni Scart (ilyen például a “Nyers Erő Engedélyezése” kártya, vagy a “Csodálatot Szülő Visszatérés” 
kártya (Exodus).

K: Ha egy játékhatás arra kötelezi a játékosokat, hogy mindenki dobjon el egy kártyát és húzzon egy Árulás kártyát, milyen 
sorrendben kell ezt megtenni? Egy felfedett cylon játékos használhatná a most húzott “Szabotázs” kártyáját, ha az épp 
eldobott Árulás kártya után húzza azt?
V: A játékosok egymás utáni sorrendben hajtják végre a kártyaeldobást és húzást, a jelenleg aktív játékossal indítva, 
óramutató járásával megegyező irányban. A cylon játékos kijátszhatja a “Szabotázs” kártyáját, de csak akkor, ha az adott 
Árulás kártya a dobás sorrendjében utána következik (vagyis először a Szabotázs kártya kerül felhúzásra).

K: Ha a jelenleg aktív játékos egy krízis által kerül kivégzésre (például “Bűnösnek Ítélve” kártya), mi lesz a “Cylon Hajók                  
Aktiválása” fázissal és az FTL ikonnal? Ha Boomert válassza következő karakternek, használhatja a “Felderítés” 
képességét?
V: Ahogy a szabálykönyv is írja, egy Exodus kiegészítővel történő játék során, ha a jelenleg aktív játékos kivégzésre kerül,     
a köre azonnal véget ér, még azelőtt, hogy a cylon hajók aktiválásra kerültek volna, és azelőtt, hogy az Ugráselőkészítő 
ikon feldolgozásra került volna, ugyanígy azelőtt, hogy Boomer használhatná a “Felderítés” képességét. Ha csak a Pegazus 
kiegészítővel játszunk, a kör ilyen hirtelen végetérése nincs megemlítve a szabálykönyvben, vagyis ha csak a Pegazus 
kiegészítővel játszunk, a fent említett összes lépés bekövetkezhet.

Szuperkrízisek

K: A “Csapdába Csalva” kártyánál melyik történik előbb, az ugrás, vagy a kivégzés?
V: Az ugrás (beleértve az esetleges Alvó Ügynök fázist, vagy az Exodus esetén a Keresztutak fázist is). Megjegyzendő, 
hogy a kivégzésre mindenképp sor kerül, még akkor is, ha ez lenne a játék megnyeréséhez vezető utolsó ugrás, vagyis az 
emberek elveszíthetik a játékot, ha ezen kivégzés miatt valamelyik nyersanyag (nagy eséllyel a morál) 0-ra csökken.
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Úticélkártyák

Pegazus kiegészítő

K: A “Gázfelhő” Úticél kártyánál mindhárom krízist egy helyre kell tenni, vagy a játékos dönthet úgy, hogy valamelyiket 
felülre, valamelyiket alulra teszi?
V: A játékos mindegyik kártyánál eldöntheti, hogy hova teszi azt.

K: Ha az “Aszteroida Bányászata” Úticél kártya hatására érünk el Új-Capricára, a “Scar” krízis kártya hatására letett 
hajók is a táblán maradnak?
V: Igen, ezekre a hajókra úgy kell tekinteni, mint amik egy Úticél kártya miatt kerülnének a táblára.

K: Ha az “Aszteroida Bányászata” Úticél kártya kijátszásra kerül, melyik játékos nézi át a szemét és/vagy krízis paklit?
V: A jelenleg aktív játékosnak kell átnéznie a szemét- és Krízis paklit.

Exodus kiegészítő

K: Ha a játékosok az “Oroszlánfej Csillagköd” miatt kerülnek a Ión Csillagködbe (vagy Új-Capricára), a két extra FTL lépést 
ezután is le lehet lépni?
V: Igen.

Tanács kártyák

Alapjáték

K: Ha egy játékos az Új-Caprica fázis alatt azután válik a “Letartóztatási Parancs” Tanács kártya célpontjává,                 
hogy a Galactica már visszatért bolygókörüli pályára, hova kerül a játékos?
V: Az Új-Capricán található játékosok a “Zárkába” kerülnek. Ha nem Új-Capricán állnak, akkor a “Fogdába”.

Pegazus kiegészítő

K: Az “Orákulum Felkeresése” Tanács kártyát lehet arra használni, hogy megnézzük a Hűség paklit (Alvó Ügynök fázis 
előtt)? A Titkos Küldetések paklit?
V: Egyiket sem lehet átnézni vele.

K: Egy beszivárgó cylon lehet célpontja egy “Alelnök Kinevezése” kártyának?
V: A beszivárgó cylonok lehetnek célpontjai Tanács kártyáknak. Azonban ettől még nem lehet felrúgni a beszivárgás      
szabályait (nem lehet Elnök, vagy Admirális). Ebben az esetben az “Alelnök Kinevezése” kártyát oda lehet adni                             
a beszivárgó cylonnak.

Exodus kiegészítő

K: Ha a jelenlegi Elnökön kívül valaki más játsza ki a “Lemondás” Tanács kártyát (például Ellen a JE képességét használ-
va), ki lesz az Elnök?
V: A “Lemondás” kártya által Elnökké választott játékos marad az Elnök.
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Hűség kártyák

Alapjáték

K: Egy Kollaboráns (alapjáték) használhatja az új “Feltámasztás Hajó” helyszín szövegét? Vagyis húzhat egy Szuperkrízis 
kártyát, amit később a “Caprica” helyszín használatával kijátszhat?
V: Igen, használhatja az új helyszínt Szuperkrízis kártya húzására, és igen, kijátszhatja a kártyát a “Caprica” helyszín 
használatával.

K: Ha egy cylonnak a felfedés utáni képessége azt írja: “helyett át egy Galacticán tartózkodó játékost a “Fogdába”, 
használhatja ezt a képességét Új-Capricán vagy a Pegazuson tartózkodó játékosra?
V: Nem, a kártya kifejezetten azt írja, hogy csak a Galacticán tartózkodó játékosokra érvényes ez a kártya.

Pegazus kiegészítő

K: A Szimpatizáns Cylonnak lehetnek Hűség kártyái?
V: Alapesetben nem lehetnek Hűség kártyái, mivel minden Hűség kártyáját át kell adnia, mikor felfedett cylonná válik.      
Ám az Exodus kiegészítőnél lehetséges, hogy 7-es vagy nagyobb távolság esetén Hűség kártyát kaphat, ebben az esetben   
a többi Hűség kártya sem kerül átadásra.

K: Mi történik, ha egy cylon, akinek a “Megsebezheted a Galacticát” felfedési képessége van, valaki más körében fedi fel 
magát úgy, hogy a Pegazus is játékban van?
V: Ha egy cylon egy másik játékos körében fedi fel magát, a “Megsebezheted a Galacticát” Hűség kártyát használva, a 
jelenleg aktív játékos dönti el, hogy az egyes tokenek melyik hajó sérüléstoken kupacából húzza (vegyesen is lehet). Ezután 
a most felfedett cylon játékos dönti el, hogy a húzott 5 token közül melyik kettőt valósítja meg.

Exodus kiegészítő

K: Mi történik, ha több “Utolsó Öt” Hűség kártya egyidejűleg kerül megtekintésre (péládul Baltar JE képességével vagy egy 
kivégzés során)?
V: Az “Utolsó Öt” kártyák minden hatását végre kell hajtani, még ha a folyamat során a kártyákat vizsgáló játékos és a kár-
tyák tulajdonosa is egyaránt kivégzésre kerül. A jelenleg aktív játékos dönti el, hogy a kártyák milyen sorrendben kerülnek 
végrehajtásra.

K: Ha egy még rejtőzködő cylonnak a játék végén nem teljesített Egyéni Cél Hűség kártyája van, a játékosok elveszítik          
a rajta jelzett nyersanyagot?
V: Igen. A fent említett játékos a szabályok szerint ember játékosként kezelendő. Ettől függetlenül ő a cylonok oldalán nyer 
vagy veszít, mivel van egy cylon Hűség kártyája.

K: Ha egy Szimpatizáns cylonnak a játék végén nem teljesített Egyéni Cél Hűség kártyája van, a játékosok elveszítik a rajta 
jelzett nyersanyagot?
V: Csak akkor, ha a játék végén beszivárgóként ténykedett (mivel embernek számít).

K: Ha át kell nézni valakinek a Hűség kártyáit, választhatom önmagamat (az esetleges Utolsó Öt kártyák hatásait           
elkerülendő), ha amúgy megfelelő célpontja lennék a krízisnek?
V: Nem, hacsak nincs más lehetséges választás. Ha te vagy az Elnök és az Admirális is, és meg kell nézned az Elnök vagy 
az Admirális Hűség kártyáit, semmi sem történik, de ha nem birtoklod azt a posztot aminek Hűség kártyáit meg kell nézni,
akkor kötelező mást választanod (vagyis azt, akié a poszt).

Az eredeti, angol wikit készítette: infocynic 
Magyarra szerkesztette és fordította: RenthicyaBSG Társasjáték - Magyar WIKI  17

             Szerkesztői megjegyzés: Hálás köszönet Gytibornak a BSG projektben való fáradhatatlan munkájáért!
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