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TÉRGÖRBÜLETJELZŐK 

ŰRSÁVKOCKA 

   A játék térképe rendszer-
korongokból épül fel, melyet 
különböző hosszúságú űrsá-
vok kötnek össze egymással.  
Minden bolygórendszer eltérő 
erőforrásközpont-kapacitással 
rendelkezik, amelyeket a 
bolygók melletti színes fülek 
jelenítenek meg. 
 

Az űrsávkocka egy adott űrsáv 
hosszának meghatározására 
   szolgál. 

   A térgörbületjelzők mutatják 
meg, hogy az űrhajók milyen 
messzire utazhatnak a  térgör-
bületen keresztül, illetve jelzik 
azt is, hogy hol lépett be 
   az űrhajó a térgörbületbe. 

  A befolyásjelzők 
nyomon követik, hogy 
mennyire dominánsak a 
civilizációk. Az első játé-
kos, aki eléri az 5-ös 
  befolyást, győz. 

  Minden játékfordulóban 
versenyeztek a kezdeménye-
zésért. A sorrendkártyák mutat- 
  ják meg a játéksorrendet. 

   A parancskonzolokon találhatók 
az egyes civilizációk speciális 
képességei, nyomon követhető 
rajtuk a fegyverek és pajzsok 
állapota, és van rajta hely a kü- 
   lönböző jelzők tárolására is. 

   A fejlesztéskártyák szá-
mos kulturális és technikai 
eredményt tartalmaznak, 
melyek a játék során lesz-
nek elérhetők. Minden 
civilizációnak saját fejlesz- 
   téspaklija van. 

   A flottakártyák három, vagy több 
hajóból álló csoportot tartalmaznak. 
Az egyes hajókat a flottakártyára 
kell majd tenni. A flottajelzők pedig 
az adott flotta aktuális pozíciójának 
   megjelölésére szolgálnak. 
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ERŐFORRÁSKÖZPONTOK 

   Minden civilizáció saját űrhajókkal rendel-
kezik, mellyel felfedezheti a Galaxist, támadhatja 
a riválisait, és megvédheti a saját rendszereit. 
Az irányítóközpontok a rendszerek bolygóira 
helyezhetők, jelezve, hogy éppen melyik 
   civilizációd irányítja azt a rendszert. 

  A csillagbázis lehetővé 
teszi űrhajók építését és 
flották felszerelését. 
Szintén részt vesz az űr-
csatákban és megnehe-
zíti riválisaidnak az 
egyeduralom létre-
hozását. Minden általad 
irányított csillagbázis 
eggyel megnöveli a 
  parancsaid számát. 

A parancsjelzőid 
megmutatják, hogy 
hány parancsot ad-
hatsz ki a fordulóban. 

   A Galaxis felfedezése közben 
különféle krízisekkel és furcsa új 
civilizációkkal találkozhatsz. 
Amikor felfedezel egy új bolygó-
rendszert, húzz egy felfedezés-
kártyát, hogy kiderüljön, mit is 
   találtál pontosan. 

    Minden civilizáció 3-3 kereske-
delmiszerződés-kártyával kezdi a 
játékot, melyeket odaadhatsz más 
játékosoknak, jelezve a köztetek 
kialakult békés kereskedelmi 
kapcsolatot. Minden másik 
játékostól kapott kereskedelmi-
szerződés-kártyád növeli a   
   körödben a termelésedet. 

   Minden játékfordulóban van 1 
építő- és 1 parancsfázis. A 
kétoldalas játékfordulókártya 
tartalmazza az építési költségeket 
az egyik oldalán, és az összes 
   parancslehetőséget a másikon. 
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 A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
A Star Trek: Ascendancy társasjáték előkészítése roppant egyszerű. 
Minden játékos az otthonvilágával, néhány űrhajóval és némi 
erőforrással kezd. A játék kezdetén még egyik civilizáció sem lépett 
kapcsolatba másokkal, és a Galaxis sincs még felfedezve. A 3. 
oldalon találsz egy példát arra, hogy miként is néz ki a játék az 
előkészítés után, játékra készen. 
 
PARANCSKONZOL ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK 
Minden játékos vegye el a saját civilizációja parancskonzolját. Ezen 
követhetitek a fegyvereitek és pajzsaitok állapotát. A műanyag 
csúszkákkal állítsd be a fegyvereid (Weapons) sávon a találati dobás 
(Hit Roll) értékét 5-re, a pajzsaid (Shields) módosítóját (Modifier) 
pedig 0-ra. A parancskonzolodon találsz elég helyet a különböző 
erőforrásjelzőid tárolására is. Minden parancskonzolon megtalálod 
az összes olyan szabályt, ami a civilizációdra vonatkozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Szövetséges játékos parancskonzolja. 
 
Minden játékosnak oszd ki a saját civilizációjához tartozó játék-
összetevőit: az otthonvilága rendszerkorongját, a 30 űrhajóját, a 10 
irányítóközpontját, a 3 flottajelzőjét, a 3 flottakártyáját és a 15 
fejlesztéskártyáját. Ossz minden játékosnak a közös készletből 3-3 
csillagbázisjelzőt, 1-1 játékforduló referenciakártyát, 5-5 parancsjel-
zőt, és mind a három típusból 1-1 erőforrásközpontot (melyeket egy 
irányítóközpontjával együtt mindenki tegyen a saját otthonvilágára). 
 
KEZDETI ERŐFORRÁSOK 
Minden játékos 3 kultúra-, 3 termelés- és 3 kutatásjelzőt kap. 
 
KEZDETI BEFOLYÁS 
Minden játékos 1 befolyásjelzővel kezdi a játékot. A befolyás-
jelzőket mindenkinek úgy kell tárolnia maga előtt, hogy a játékos-
társai pontosan nyomon követhessék, ki hány jelzővel rendelkezik 
   éppen. 

 
 

PARANCSJELZŐK 
Minden játékos 5-5 parancsjelzővel kezdi a 
játékot. A parancsjelzőidet képpel felfelé kell 
magad előtt tárolnod, hogy a játékostársaid 
jól láthassák őket. Minden parancsjelző kétol-
dalas. A „kimerült” (Exhausted) oldala azt jelzi, 
hogy ezt a parancsjelzőt e fordulóban már 
 

felhasználtad. Minden általad irányított csillagbázis eggyel növeli a 
kiadható parancsaid számát. Az a fejlesztéskártyád, amin egy 
parancsjelző képe látható, szintén eggyel növeli meg a kiadható 
parancsaid számát. Amikor egy újabb parancsjelzőt nyersz, az a 
kimerült oldalával felfelé kerül eléd, és csak az adott játékforduló 
legvégén fog „frissülni” (azaz a színes oldalára fordulni). 
 
FEJLESZTÉSPAKLI 
Minden civilizáció egy már befejezett fejlesz-
téskártyával kezdi a játékot, a saját kezdő 
fejlesztésével (Starting Advancement). Min-
denki keresse ki a kezdő fejlesztéskártyáját 
a fejlesztéspaklijából, majd keverje össze 
képpel lefelé a maradék kártyái pakliját.  
 

A játék során további fejlesztéseket fejez-
hetsz be. A befejezése előtt minden fejlesztés 
projectnek számít. Pontosan annyi futó 
project lehet előtted, ahány kutatóközpont 
van az irányításod alatt.  
 

Minden befejezett fejlesztésed valamilyen 
speciális képességet ad a civilizációdnak, és 
növelheti a űrhajód sebességét is. Ennek 
részleteit lásd a „Sebesség és mozgás” 
fejezetben a 11. oldalon. 
 
OTTHONVILÁG 
Minden játékos saját otthon- 
világa teljesen kiépített erőfor-
rásközpontokkal kezd. Min-
denki tegyen az otthonvilá- 
gára 1-1 irányítóközpontot, és 
köré tegyen három különböző 
erőforrásközpontot. 
 
KEZDETI ŰRHAJÓK 
Minden játékos 3 űrhajóval 
kezd az otthonvilágán. 
 
 Romulán otthonvilág, az 
 irányítóközponttal a 
 3 erőforrásközponttal 
 és a 3 űrhajóval. 

Klingon kezdő 
fejlesztéskártya. 
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 JÁTÉKOSTERÜLET JAVASOLT ELRENDEZÉSE 
 

PROJECTTERÜLET FLOTTATERÜLET 
Az éppen futó, aktuális Megmutatja a ren- 
projectjeid a pakli delkezésre álló 
mellé kerülnek. flottákat, és hogy 
 hány űrhajó alkotja 
 az egyes flottákat. 
 
 
 
 FEJLESZTÉSTERÜLET 
 Amint elkészült egy projekted, tedd át ide a 
 fejlesztésterületedre, a kezdő fejlesztésed mellé. 
 
 
Minden játékos megkapja a saját A rendelkezésre álló játékterület nagyságától függően előfordulhat, hogy a 
készletét: 10 irányítóközpontot, fentitől eltérő módon kell elhelyezned a játékosterületedet. Arról viszont 
3 csillagbázisjelzőt és 30 űrhajót. mindenképp győződj meg, hogy a projectterületed és a fejlesztésterületed 
 jól elkülönüljön egymástól. 

 
 
 

 

RENDSZERKORONGOK 
Válogasd külön a bolygóközi tünemény (Interstellar Phenomenon) 
rendszerkorongokat a sima bolygórendszer korongoktól. Ezután 
tegyél félre egy kupacba kétszer annyi bolygórendszer korongot, 
mint a játékosok száma (azaz 3 játékos esetén 6 korongot). Ezek 
lesznek a kezdeti bolygórendszerek. A fennmaradó bolygórend-
szereket keverd össze a bolygóközi tüneményekkel egy kupacba, 
és tedd a tetejére a félretett kezdeti bolygórendszereket. (A lényege 
az egésznek, hogy a kezdeti pár rendszerkorong között ne fordul-
jon elő bolygóközi tünemény.) 
 

Válogasd külön az Készíts egy játékosok száma 
összes tünemény ×2 bolygórendszerből álló 
rendszerkorongot. kupacot (tornyot). 
 

 Tedd a különálló 
 kupacot az 
 összekevert nagy 
 kupac tetejére. 
 

 bolygórendszerek 
 
 
  megkevert 
  nagy 

 tünemények Keverd össze a megmaradt kupac 
 bolygórendszereket a 
 tünemény korongokkal. 

 

 KOCKA ÚJRADOBÁSA 
Néhány speciális szabály lehetővé teszi, hogy újradobj kockákat. 
Egy adott kockát csak valamilyen speciális szabály alapján lehet 
újradobni, máshogy nem. Ha több olyan képességgel is rendelke-
zel, ami kockák újradobását teszi lehetővé, ezeket kombinálhatod, 
hogy egyszerre több kockát újradobhass, de minden kockát csak 
egyetlen egyszer dobhatsz újra. 
 
 
 
 
Például: a romulán játékos rendelkezik az 5 hajóból álló csata- 
flottájával, ami lehetővé teszi minden 1-es kocka újradobását, egy 
rivális ellenfelével lefolytatott űrcsatában. A romulán játékos 
ráadásul elkészült a „szuper célzósugár” projectjével is, ami lehe-
tővé teszi egy kocka újradobását harc esetén. 
 

A romulán játékos a támadása során dob a kockákkal, és az 
alábbi eredményeket kapja: 1, 1, 4, 5, 6. Mindkét 1-es kockáját 
újradobja a csataflotta képességével, és eredményül 1-est és 
6-ost kap. Ebben a csatában semmilyen módszerrel nem dobhat-
ja még egyszer újra ezt az újabb 1-esét. Mivel a szuper célzósu-
garával nem akart a kezdeti 5 kockája közül egyet sem újradobni, 
így ennek a képességét a fordulóban már csak egy későbbi 
   harcban használhatja fel. 

Ide kerülnek a parancsjelzőid, alá a parancs-
konzolod, amin az erőforrásjelzőidet gyűjtheted. 
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 A JÁTÉKTERÜLET JAVASOLT ELRENDEZÉSE 
 
 
 
 
 OTTHONVILÁG KB. 5”-RE A JÁTÉKTERÜLET SZÉLÉTŐL 
 
 
 
 

 
 AZ OTTHONVILÁGOKAT 
 NAGYJÁBÓL EGYFORMA 
 TÁVOLSÁGRA KELL 
 ELHELYEZNI 
 EGYMÁSTÓL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OTTHONVILÁG KB. 5”-RE A JÁTÉKTERÜLET SZÉLÉTŐL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attól függően, hogy mekkora asztalon játszotok, az otthonvilágok közti 
távolság (18” = kb. 45,7 cm), valamint a játékterület széle és az otthon-
világod közötti távolság (5” = kb. 12,7 cm) változhat. Fontos viszont az, 
hogy az otthonvilágok egymástól, és az asztal szélétől nagyjából azonos 
távolságra kerüljenek. 
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JÁTÉKTERÜLET - A JÁTÉKTÁBLA 
A Star Trek: Ascendancy társasjáték egy folyamatosan növekvő 
térképet használ, amellyel bármilyen formájú asztalon játszhattok. 
Mielőtt elkezdődne a játék, közösen állapodjatok meg benne, hogy 
az asztal melyik konkrét területe használható térképépítésére, és 
hogy ki lehet-e építeni az asztal széléig, illetve milyen távolságra 
kell megállni a térképépítéssel az asztal szélétől. 
 

Minden játékos a saját otthonvilágán kezd, elkülönülve minden más 
civilizációtól. Ahogy játszotok, furcsa új világokat és bolygóközi 
tüneményeket fedezhettek fel, illetve találkozhattok más, ismeretlen 
civilizációkkal is. Maga a játéktábla (a térkép) különböző hosszú-
ságú űrsávokkal összekötött rendszerkorongokból fog felépülni. A 
térképen való mozgáskor minden egyes rendszerkorong egyetlen 
szektornak számít, az űrsávok pedig 2-4 különálló szektornak. 
 

A nagyjából 3’×3’ (kb. 91,4×91,4 cm) területen az otthonvilágok 
úgy kerülnek kezdetben elhelyezésre, hogy lehetőleg egyenlő 
távolságra helyezkedjenek el a 2 szomszédos játékostól, és 
nagyjából 5” (kb. 12,7 cm) távolságra a játékterület szélétől. 
 

Ha az otthonvilágok a javasolt 18”-nél (kb. 45,7 cm) közelebb 
kerülnek a játék kezdetén, akkor ugyan gyorsabban kapcsolatba 
kerülhetnek egymással a civilizációk, amely lehetővé teszi a korai 
kereskedelmi kapcsolatokat, de mindez egyben nagyobb veszélyt  
is jelent az új rendszerekre nézve. A javasoltnál messzebbre 
elhelyezett otthonvilágoknál több időt kaptok a civilizációtok 
fejlesztésére, az új világok felfedezésére, mielőtt találkoznátok a 
többi játékos birodalmával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A játék térképe egyre növekedik, amint új csillagrendszereket 

fedeztek fel, és új űrsávokkal kapcsoljátok össze őket.. 

 

 A JÁTÉK GYŐZTESE 
 

Kétféle módon nyerheted meg a játékot. Győzhetsz úgy is, ha a te 
civilizációd válik a legbefolyásosabbá a Galaxisban, illetve úgy is, 
ha katonailag válsz dominánssá a riválisaid közt. 
 
KULTURÁLIS BEFOLYÁS GYŐZELEM 
Ha egy forduló végén van olyan civili- 
záció, amelyik még irányítja a saját 
otthonvilágát, és emellett rendelkezik  
5 befolyásjelzővel is, az megnyeri a 
játékot. Ez a győzelem azt jelenti, hogy  
ez a civilizáció kulturális értelemben domi- 
nánssá vált a Galaxisban. Befolyásjelzőt 
bármikor vásárolhatsz a saját körödben,  
5-5 kultúrajelzőért cserébe. 
 
KATONAI FÖLÉNY GYŐZELEM 
Ha egy forduló végén van olyan civilizáció, amelyik 3 otthonvilágot 
irányít, melyek közül egyik a sajátja, akkor ez a játékos fogja 
katonailag uralni a Galaxist, és megnyeri a játékot. 
 
EGYIDEJŰ GYŐZELEM 
Ha egy forduló végén két játékos is nyerne (az egyikük a befolyás 
révén, a másik pedig a katonai fölény révén), akkor az a játékos fog 
győzni közülük, aki több rendszert irányít. Ha még így is döntetlen 
állna fenn, akkor mindkét civilizáció egyszerre emelkedett fel és vált 
naggyá, és az érintett játékosok megosztoznak a közös győzelmen. 
 
CSILLAGFLOTTA-ETIKA 
A Star Trek: Ascendancy társasjáték kétség kívül egy egymással 
rivalizáló versenyjáték, ahol minden játékos megpróbálja uralni, 
elpusztítani és elnyelni riválisait, épp ezért ne tekints a való életben 
haraggal azon játékostársadra, aki behatol az otthonvilágodra, hisz 
csak a játék szellemében cselekszik. 
 

Hasonlóképpen, mikor a civilizációd elkezd terjeszkedni a Galaxis 
spirálkarjain, próbáld megtartani a Picard-féle mentalitást, miközben 
egyre nagyobb erőt kezdesz képviselni a játéktáblán. 
 
MEGJEGYZÉS A JÁTÉK HOSSZÁRÓL 
A Star Trek: Ascendancy társasjáték egy nagy, az egész galaxison 
átívelő játék, amely a civilizációk fejlődését követi. Készülj fel rá, 
hogy ez egy hosszú játék lesz. Tapasztalt játékosok esetén is 
nyugodtan 1-1 óra játékidővel számolhatsz játékosonként, az első 
néhány játék azonban bizonyosan hosszabb lesz ennél. A 
szabálykönyv 26. oldalán találhatsz ötleteket a játékidő rövidítésére. 
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 A JÁTÉKBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK 
 

Az alábbiakban röviden ismertetjük a játékszabályban, és a játék 
összetevőin előforduló fontosabb kifejezéseket, angol ABC-
sorrendben. 
 

Adjacent (szomszédos): Az egymással határos szektorok szomszé-
dosnak számítanak. Az űrharc rendszerint (de nem minden esetben) 
két szomszédos szektor között zajlik. 
 

Capacity (kapacitás): A rendszerekben elhelyezhető erőforrásköz-
pontok száma. Minden rendszerben 1-3 erőforrásközpont lehet. 
 

Contest (vitatott): Versenyt folytatsz egy szektorért, ha neked és egy 
riválisodnak is van űrhajója az adott szektorban. Minden olyan 
szektor vitatottnak számít, ahol egynél több játékos űrhajói tartóz-
kodnak éppen. 
 

Control (irányítás): Az irányítóközpontok jelölik, hogy az adott szek-
tort épp melyik játékos irányítja. Egy rendszer irányítását megsze-
rezheted kolonizációval, invázióval, vagy hegemónia révén. Akkor 
irányítasz egy csillagbázist, ha a csillagbázis rendszerét te irányítod. 
 

Developed (fejlesztett): Egy bolygórendszer akkor számít fejlesz-
tettnek, ha tartalmaz egy vagy több központot. A központ nélküli 
rendszerek fejlesztés nélkülinek számítanak. A csillagbázisok nem 
számítanak központnak. 
 

Exhausted (kimerült): Képpel lefelé néző jelzők, illetve elforgatott 
kártyák. A kimerült kártyáidat és jelzőidet mindaddig nem használ-
hatod, amíg nem „frissíted” őket (amíg nem fordulnak vissza). 
 

First Contact (első kapcsolat): A civilizációd akkor lép első kapcsolat-
ba egy másik civilizációval, amikor a két otthonvilágotok csatlakozik 
egymáshoz egy rendszerekből és űrsávokból álló, megszakítás 
nélküli hálózat segítségével. 
 

Fleet (flotta): Űrhajók csoportja egy flottakártyán, amelyek együtt 
mozognak és harcolnak. Minden szabály, ami az űrhajókra 
érvényes, érvényes a belőlük álló flottára is. 
 

Game Round (játékforduló): A Star Trek: Ascendancy társasjáték 
fordulók sorozatából áll, minden forduló pedig 3-3 fázisból: kezde-
ményezés, végrehajtás és újratöltés. 
 

Home System (otthonvilág): Az a rendszer, amivel elkezded a játékot. 
A saját otthonvilágodon anélkül építhetsz új űrhajókat, és szerel-
hetsz fel flottákat, hogy csillagbázissal rendelkezne. Ezt termé-
szetesen nem teheted meg egy riválisod otthonvilágán. 
 

Hostile (ellenfél): Riválisaidat és űrhajóikat ellenségnek kell tekinte-
ned, hacsak nem kötöttél valamelyikkel kereskedelmi szerződést. 
 

In Orbit (bolygó körüli): Egy adott rendszerben tartózkodó minden 
űrhajó „bolygó körülinek” tekintendő, függetlenül attól, hogy van-e a 
rendszerben másik játékosnak is űrhajója. 
 

Node (központ): A bolygó felszínére építhető struktúrák. Ide 
tartoznak az erőforrásközpontok és az irányítóközpontok is. A 
csillagbázisok viszont nem számítanak központnak. 

Occupy (foglalt): Te „foglalsz” egy szektort, ha csak a te űrhajóid 
tartózkodnak éppen ebben a szektorban. 
 

Peace (béke): Békében állsz egy riválisoddal, és békésnek 
számítanak annak űrhajói is, akinek egy kereskedelmi szerződése 
van nálad. 
 

Project: Egy olyan fejlesztéskártya, amit még nem fejeztél be. Az 
építésfázisban minden futó projectedhez adhatsz egy-egy kutatás-
jelzőt. Minden civilizáció egyedi, különféle technológiákat és civil 
eredményeket tartalmazó fejlesztéspaklival rendelkezik. 
 

Refresh (frissítés): A kimerül (elforgatott) kártyáid és (képpel lefelé 
néző) jelzőid visszafordítása. 
 

Reroll (újradobás): Néhány szabály lehetővé teszi, hogy bizonyos 
kockákat újradobhass. Egyetlen kockát sem tudsz azonban egynél 
többször újradobni. Ha több szabály is van, amivel kockákat dob-
hatsz újra, ezeket összevonva felhasználhatod több, különböző 
kockád újradobására, de szabályonként csak egyszer. 
 

Reserved (tartalék): A parancskonzolodon tárolt erőforrásaid 
(erőforrásjelzőid), amiket még nem költöttél el. 
 

Resources (erőforrások): A kultúra, termelés és kutatás erőforrásnak 
számít. Az űrhajók, központok és befolyásjelzők viszont nem 
számítanak erőforrásnak. 
 

Sector (szektor): Minden olyan hely a játéktáblán, ahol elhelyezhető 
egy űrhajó. Minden rendszer egyetlen szektornak számít, egy űrsáv 
pedig 2-4 különálló szektorból áll. 
 

Structure (struktúra): A rendszerekben létrehozott építmények 
struktúrának számítanak. Ilyenek az erőforrásközpontok, az irányí-
tóközpontok és a csillagbázisok. 
 

Supply (utánpótlás): A játék dobozában (közös készletben) lévő 
központok és jelzők, melyeket a játékosok még nem építettek fel, 
illetve nem szereztek meg. Az utánpótlás elviekben korlátlannak 
tekintendő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirk kapitány, kezében egy 3-as típusú fézerrel. 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK 
A Star Trek: Ascendancy társasjátékban nem adhatsz át közvetlenül 
erőforrásokat egy másik játékosnak. Ellenben megteheted azt, hogy 
kereskedelmi kapcsolatot létesítesz egy másik civilizációval, mely 
lehetővé teszi a békés kereskedelmet az alapból amúgy ellenséges 
frakciók között. 
 

Minden játékos a játék kezdetén megkapja a 3 kereskedelmiszer-
ződés-kártyáját. Ezek révén viszont csak akkor tudsz erőforrások-
hoz jutni, ha egy másik játékos is neked adja a saját kártyáját. 
 
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE 
Ahhoz, hogy egy civilizációval kereskedelmi megállapodást köthess, 
kell lennie egy űrhajódnak, vagy irányítóközpontodnak egy olyan 
szektorban, vagy egy olyan szektor szomszédságában, ahol a 
riválisodnak is van egy űrhajója, vagy egy irányítóközpontja. Ha ez 
teljesül, bármikor megköthetitek a szerződést: adj egy kártyát a 
riválisodnak, aki szintén ad egy kártyát neked cserébe érte. Miután 
átadtad az egyik kereskedelmiszerződés-kártyádat a riválisodnak, 
azt már bármikor kicserélheted egy másikra, függetlenül az űrhajóid 
pozíciójától. 
 
 
 
 
 
 A Szövetség és a 
 romulánok  
 cserélnek egy- 
 mással 1-1 
 kereskedelmi 
 szerződést. 

 
Minden riválisoddal csak 1-1 kereskedelmi szerződést köthetsz. 
Békésnek számít minden olyan játékos, akinek a kereskedelmi 
szerződése nálad van. Ezáltal engedélyt kérhetsz e riválisod 
űrhajóit tartalmazó szektoron való áthajózáshoz (részleteket lásd a 
11. oldalon). Minden olyan riválisod, akinek nincs kereskedelmi 
megállapodása veled, ellenségesnek számít. 
 
A KERESKEDELEM HASZNA 
Az újratöltés szakaszban megkapod az általad birtokolt, riválisaidtól 
kapott kereskedelmiszerződés-kártyákon feltüntetett erőforrásokat. 
 

Tipp: a kereskedelmi szer-
ződések révén könnyen 
juthatsz erőforrásokhoz. 
Azon játékosok, akik leg-
elsőnek lépnek kapcsolatba 
egymással, és kezdenek el 
kereskedni, kedvezőbb 
helyzetben lesznek. 
 

 Quark a latinumot ellenőrzi. 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK VISSZAVONÁSA 
Könnyen jön, könnyen megy: bármilyen okból bármikor vissza-
vonhatod a saját kereskedelmi szerződéseidet. Azonban ahhoz, 
hogy visszaadd egy riválisod nálad lévő kereskedelmi szerződését, 
el kell árulnod őt (lásd a következő fejezetet). 
 
ÁRULÁS 
Ha rátámadsz egy olyan játékosra, akinek a kereskedelmi 
szerződése nálad van, megszeged az egymással kötött békét, és 
azonnal vissza kell adnod neki a kártyáját. Miután a harc elkez-
dődött, már nem tudtok egymással újabb kereskedelmi szerződést 
kötni, egészen a harc befejeztéig. 
 

 EGY JÁTÉKFORDULÓ 
 

Minden játékforduló 3-3 fázisból áll: kezdeményezés, végrehajtás 
és újratöltés. 
 
KEZDEMÉNYEZÉSFÁZIS - 7. oldal 
Ebben a fázisban a galaktikus politika befolyásolására, azaz a 
kezdeményezés megszerzésére költhettek el (áldozhattok fel) 
erőforrásokat. Aki a legtöbb erőforrást költi el, az választhat elsőként 
sorrendkártyát a következő fázisra. Csak az vehet részt az eljárás-
ban, akinek már megvolt az első kapcsolata egy másik civilizációval. 
 
VÉGREHAJTÁSFÁZIS - 8. oldal 
A kezdeményezésfázisban megállapított sorrendben vesztek részt 
ebben a fázisban: fejleszthetitek a civilizációtokat, új projectet 
kutathattok, fejleszthetitek a fegyvereiteket és a pajzsaitokat, 
valamint parancsokat adhattok a űrhajóitoknak. Ebben a fázisban 
tudtok 5 kultúrajelzőt elkölteni 1 befolyásjelző megszerzése érde-
kében is. 
 
ÚJRATÖLTÉSFÁZIS - 24. oldal 
Minden játékforduló egy újratöltésfázissal fejeződik be. Minden 
újratöltésfázis az alábbi lépésekből áll: 
 

 győzelem ellenőrzése 
 

 erőforrások generálása 
 

 kártyák és jelzők frissítése 
 

 térgörbületjelző adása a térgörbületben tartózkodó űrhajókhoz 
 

 tüneményeken lévő elvett kutatásjelzők pótlása 
 

Ha az újratöltésfázis is véget ér, egy új játékforduló kezdődik, a 
kezdeményezésfázissal. 
 

A játék így folytatódik tovább, amíg egy újratöltésfázis során vala-
melyik játékos győzelmi feltételei nem teljesülnek. 
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 KEZDEMÉNYEZÉSFÁZIS 
 
Minden játékforduló elején, annak, aki közületek már sikeresen 
létrehozta az első kapcsolatát, most el kell döntenie, hogy hány 
erőforrást akar feláldozni a galaktikus politikában való kezdemé-
nyező szerep megragadása érdekében. Ezután az elköltött erőforrá-
soknak megfelelő sorrendben választhattok sorrendkártyákat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bármilyen típusú erő- Az a játékos választhat 
forrást el lehet költeni a elsőként sorrendkártyát, 
galaktikus politika aki a legtöbb erőforrást 
befolyásolásához. áldozta fel. 

 
 
 

Közületek azok, akik még nem hozták létre az első kapcsolatukat 
(azaz nem találkoztak még egyik másik civilizációval sem), nem 
képesek a galaktikus politikát befolyásolni, így nem vehetnek részt 
ebben a kezdeményezési eljárásban. 
 

Megjegyzés: az első pár játékfordulóban, amíg még senki nem 
hozta létre az első kapcsolatát, senki nem jogosult a galaktikus 
politikában (azaz a kezdeményezési eljárásban) részt venni 
közületek, így véletlenszerűen kell kiosztani a sorrendkártyákat. 
 

Aki közületek már sikeresen létrehozta az első kapcsolatát, és aki 
az 1-es sorrendkártyával rendelkezett az előző fordulóban (ez a 
kártya ugye még ott fekszik előtte képpel felfelé), kezdheti el az 
eljárást: válasszon ki bármilyen és bármennyi erőforrásjelzőt a saját 
tartalékából, és tegye azokat a sorrendkártyája mellé. Bármilyen 
erőforrásjelzőt használhat: kultúra, termelés, vagy kutatás, akár 
vegyesen is. 
 

Ha rajtad van a sor, dönthetsz úgy is, hogy egyetlen erőforrást sem 
akarsz erre feláldozni. Ha viszont erőforrást akarsz a kezdeménye-
zésre költeni, már nem tehetsz ugyanannyi összes darabszámú 
erőforrásjelzőt a sorrendkártyád mellé, mint amennyit már előtted egy 
játékostársad tett. (Például ha az előtted lévő két játékos 1 és 2 
erőforrásjelzőt tett a kártyája mellé, akkor te vagy semmit nem teszel, 
vagy legalább 3 erőforrást kell feláldoznod.) 
 

Megjegyzés: a Star Trek: Ascendancy társasjátékban 1-től 10-ig 
számozott sorrendkártyákat találhatsz. Három játékos esetén csak 
az 1-től 3-ig számozott sorrendkártyákat fogjátok használni. A többi 
sorrendkártyára csak akkor lesz szükségetek, ha háromnál többen 
játszotok, vagy ha használjátok a 26. oldalon található opcionális 
   kezdeményezési szabályt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lursa és B’Etor épp a pozíciójukért tárgyal. 
 
SORRENDKÁRTYA KIVÁLASZTÁSA 
Közületek az választhat elsőként sorrendkártyát, aki a legtöbb 
erőforrást áldozta fel. Szabadon választhat az asztalon levő 
sorrendkártyák közül egyet, nem kötelező az 1-es számú kártyát 
kiválasztania. A többiek csökkenő feláldozott erőforrás-sorrendben 
választhatnak maguknak a megmaradt sorrendkártyák közül. A 
feláldozott erőforrásokat el kell dobni az utánpótlásba. 
 

Ezután közületek azok, akik még nem hozták létre az első 
kapcsolatukat, vagy akik nem akartak egyetlen erőforrást sem a 
kezdeményezésre elkölteni, véletlenszerűen húznak egyet-egyet a 
megmaradt sorrendkártyák közül. Ezután mindenki tegye képpel 
felfelé a saját sorrendkártyáját maga elé. 
 

Például: John, Pete és Sally már mind létrehozta az első kapcsolatát, 
így mindnyájan részt vehetnek a kezdeményezési eljárásban. Pete 
volt az 1-es számú kártya tulajdonosa az előző fordulóban, így 
neki kell elsőként döntenie. Úgy határoz, 2 termelésjelzőt tesz a 
sorrendkártyája mellé. John volt az előző fordulóban a 2-es kártya 
tulajdonosa, így most neki kell döntenie. Csak 1 kutatásjelzőt áldoz 
fel. Végül Sallynak kell döntenie, aki az előző fordulóban a 3-as 
sorrendkártya tulajdonosa volt. Ha nem áldoz semmilyen erőforrást, 
ő választhat megint harmadikként. 
 

Sally szeretne elsőként választani, így összesen 3 erőforrásjelzőt 
áldoz fel (egyet és kettőt nem áldozhatott), majd elveszi az 1-es 
sorrendkártyát Pete elől. Ezután John következik, aki a 3-as 
sorrendkártyát veszi el. Végül Pete jön, aki automatikusan megkapja 
a megmaradt, 2-es sorrendkártyát. 
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 VÉGREHAJTÁSFÁZIS 
 

A végrehajtásfázist a játékosok egymás után, sorban hajtják végre, 
az 1-es sorrendkártya tulajdonosától kezdve. A végrehajtásfázis két 
alfázisból áll: az építésfázisból és a parancsfázisból. 

 

 AZ ÉPÍTÉSFÁZIS 
 

Ebben az alfázisban erőforrásokat költhettek a civilizációtokra, 
kutatásfejlesztésre, valamint fejleszthetitek a fegyvereiteket és a 
pajzsaitokat. A fentieket tetszőleges sorrendben hajthatjátok végre, 
amikor épp rajtatok a sor. 
 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG 
 

ŰRHAJÓ 
 

 Az otthonvilágodban, vagy egy 
 saját csillagbázison építheted. 
 
TERMELŐKÖZPONT 
 

 Csak egy termelő-, vagy 
 egy nyílt helyre építheted. 
 
KUTATÓKÖZPONT 
 

 Csak egy kutató-, 
 vagy nyílt helyre. 
 
KULTÚRKÖZPONT 
 

 Csak egy kultúra-, 
 vagy nyílt helyre. 
 
KOLONIZÁLÓRENDSZER 
 Csak egy általad el- 
 foglalt, fejlesztés 
 nélküli rendszerbe. 

 
ŰRHAJÓ ÉPÍTÉSE 
Egy űrhajó (csillaghajó) építési költsége: 1 termelésjelző. Űrhajókat 
csak az általad irányított otthonvilágodban, vagy egy általad 
irányított csillagbázison építhetsz. Ha 3 vagy több űrhajót építesz 
egy rendszerben, akkor azonnal csoportosíthatod is őket egy 
flottába anélkül, hogy ehhez külön parancsot adnál ki. A flottákkal 
kapcsolatos részleteket lásd a 22. oldalon. 
 

Megjegyzés: minden játékosnak korlátozott számú űrhajó és 
irányítóközpont áll a rendelkezésére, így korlátozott ezek maximális 
száma is a játékterületen. A jövőbeni bővítések további űrhajókat és 
irányítóközpontokat adhatnak az alapjátékhoz. Győződj meg róla 
mindenesetre, hogy a játék kezdete előtt mindnyájan ugyanannyi 
űrhajóval és irányítóközponttal rendelkezzetek. 

EGY RENDSZER KOLONIZÁLÁSA 
Kolonizálhatsz egy fejlesztés nélküli, általad 
elfoglalt bolygórendszert, hogy építhess ott 
egy irányítóközpontot. Egy rendszer fejlesztés 
nélkülinek számít, ha nincs benne még egyet- 
len központ sem (sem irányító-, sem erőforrásközpont). 
 

Egy új kolónia létrehozása eléggé erőforrás-igényes folyamat, épp 
ezért a kolónia funkcionális magjának gyakran használják fel magát 
a űrhajót, amivel a telepesek odaérkeztek. Egy új szektor kolonizá-
lásának költsége: 1 kultúrajelző, plusz egy bolygó körüli űrhajód, 
mely kolonizálja a rendszert. Annak jelölésére, hogy kolonizáltad az 
adott rendszert, az elköltött kultúrajelződön túl tedd vissza a 
tartalékodba a űrhajódat, és tegyél a tartalékodból egy irányító-
központot a bolygó közepére (a jelölt helyre). 
 
ERŐFORRÁSKÖZPONT ÉPÍTÉSE 
Egyes bolygók természeti erőforrá-
sokban gazdagok, mások inkább a 
tudományos kutatási potenciálban 
emelkednek ki, míg vannak olyanok 
is, amelyeken inkább a nagyvárosok, 
és a kulturális érték a jelentős.  
 

Minden rendszerben a bolygó pere-
mén elhelyezett színes fülekkel jelöl-
tük meg a kapacitását, ami megmu-
tatja, hogy hány, és milyen típusú 
erőforrásközpont építhető rá. 
 

Csak olyan rendszerben építhetsz, 
amit te irányítasz. Az erőforrásközpontok építéséhez egyszerűen 
költsd el a jelzett számú erőforrásjelzőt (tedd vissza a tartalékodból 
a közös készletbe), és tedd az egyik üres mezőre a központot. 
 

Néhány rendszerben lehet olyan szürke füllel jelölt „nyílt” kapacitás, 
mely az adott rendszer sokoldalúságát jelképezi, és amely helyekre 
tetszőleges erőforrásközpontot építhetsz. Egy ilyen nyílt helyen lévő 
erőforrásközpontodat a későbbiekben átépítheted egy másik típu-
súra is, ha visszateszed a régit a közös készletbe, és elköltöd az új 
központ teljes építési költségét. Amúgy, ha már egyszer megépült, 
nem semmisítheted meg „csak úgy” egy központodat. 

Ebben a rendszerben 2 
termelő- és 1 kultúrközpont 

építhető. 
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PROJECTEK ELŐREMOZDÍTÁSA 
Az építésfázisodban kutatásjelzőket költ-
hetsz el a már elindított projectjeidre (azaz a 
projectterületedre felcsapott fejlesztéskártyá-
idra). Egy adott project befejezéséhez szük-
séges kutatásjelzők száma a fejlesztés-
kártya bal felső sarkában látható. 
 

Ebben az alfázisban minden már elindított 
projectedhez hozzáadhatsz maximum 1-1 
kutatásjelzőt (tedd a jelzőket a saját készle-
tedből a kártyákra). Egy bolygóközi tüne-
mény felfedezésével szerzett kutatásjelző 
tovább gyorsíthatja egy project befejezését. 
A tüneményekből szerzett kutatásjelzők fel-
használásáról a 14. oldalon olvashatsz. 
 

Az építésfázisban minden, már elindított projectedhez 
hozzáadhatsz (rátehetsz a kártyájára) 1-1 kutatásjelzőt 

a saját tartalékodból (saját készletedből). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha egy fejlesztéskártyán már elég jelző van a 
 befejezéséhez, azonnal alkalmazhatod a képességét. 

 
Miután ráhelyeztél egy kutatásjelzőt egy fejlesztéskártyádra, azt a 
jelzőt már nem tudod többet visszavenni, illetve nem tudod 
áthelyezni onnan egy másik kártyára. 
 

Az első játékfordulóban természetesen még nincs egyetlen futó 
projected sem. Csak a parancsfázisban használhatsz majd fel 
parancsjelzőket ahhoz, hogy elkezdj egy új projectet. Egy új project 
elkezdésének részleteit lásd a 23. oldalon. 
 

Az összes elindított projectjeid száma soha nem lehet több, mint az 
általad irányított kutatóközpontjaid száma. Ha a játék során 
bármikor több projected lesz, mint kutatóközpontod, akkor azonnal 
el kell dobnod annyi, már elindított projectedet, amíg ez a két szám 
ismét egyforma nem lesz (lásd következő fejezet). 
 
PROJECT ELDOBÁSA 
Ha el kell dobnod egy már elindított projectedet (azaz a project-
területedre felcsapott fejlesztéskártyád), akkor azt tedd a fejlesztés-
paklid aljára, az eldobott fejlesztéskártyádon esetleg rajta lévő 
kutatásjelzőket pedig tedd vissza az utánpótlásba (azaz a közös 
készletbe). A fejlesztéspaklidat ez után nem szabad megkeverned! 

EGY PROJECT BEFEJEZÉSE 
Ha egy projectterületeden lévő fejlesztéskártyádra már elegendő 
kutatásjelzőt tettél, akkor az ettől kezdve használható fejlesztéssé 
válik. Tedd át ezt a fejlesztéskártyád a fejlesztésterületedre, a rajta 
lévő kutatásjelzőket pedig tedd vissza az utánpótlásba (a közös 
készletbe). Ha lehetséges, már azonnal használhatod is a frissen 
befejezett fejlesztésed speciális képességét. Hacsak a kártya 
szövege mást nem mond, egy elkészült fejlesztésed előnyeit 
általában csak akkor használhatod, amikor épp rajtad van a sor. 
 

Minden fejlesztéskártyának van egy típusa, amit a kártya jobb 
szélére írt szó jelez. Egyes fejlesztéskártya hatások csak bizonyos 
típusú fejlesztéseket érintenek. Például a romulánok rendelkeznek 
olyan fejlesztéssel, amely kimerít minden kémkedés (Espionage) 
típusú fejlesztést. 
 

Amikor befejezel egy fejlesztésprojectet, jó ötlet, ha közlöd játékos-
társaiddal, hogy mit fejeztél be pontosan. 
 

A fejlesztések néha kimerülnek. A kimerült fejlesztéseidet semmilyen 
módon nem használhatod fel egészen addig, amíg az újratöltésfázis 
során fel nem frissülnek (vissza nem fordulnak). 
 
TÉRGÖRBÜLETJELZŐ-FEJLESZTÉS 
Néhány fejlesztéskártya jobb alsó sar-
kában láthatsz egy térgörbületjelző ábrát. 
Amennyiben egy ilyen fejlesztésedet 
fejezed be, akkor az a speciális hatásain 
túl megnöveli az űrhajóid térgörbületi 
sebességét is. A térgörbületekben való 
mozgás részleteit lásd a 11. oldalon. 
 
 Ez a befejezett fejlesztésed 
 megnöveli az űrhajóid 
 térgörbületi sebességét is. 

 
PARANCSFEJLESZTÉS 
Néhány fejlesztéskártya jobb oldalán 
szerepel egy parancsjelző ábrája is. Ha 
egy ilyen fejlesztésedet  fejezed be, akkor 
azonnal megnövelheted eggyel a kiadható 
parancsaid számát, azaz kapsz egy új 
parancsjelzőt. Az új parancsjelző kimerült 
állásba kerül eléd, és majd a következő 
újratöltésfázisban  fordíthatod csak meg. 
 

Vannak olyan romulán fejlesztések is, 
amelyeken egy kultúrajelző képe szerepel. 
Amikor a romulán játékos befejez egy ilyen 
fejlesztést, azonnal kap a közös készletből 
egy kultúrajelzőt. 
 

Ez a fejlesztés eggyel növeli a parancsaid számát is. 
 

Ehhez a projecthez 4 
kutatásjelző kell. 
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FEGYVEREK ÉS PAJZSOK FEJLESZTÉSE 
Amellett, hogy a kutatásjelzőidet elköltöd az aktuális projectjeid 
fejlesztésére, a fegyvereid és pajzsaid fejlesztésére is felhasználha-
tod őket. A fegyvereid és pajzsaid fejlesztésének költsége szerepel 
a parancskonzolodon, az aktuális fegyver-, illetve pajzsszinted 
sorában. A projectek folyamatos fejlesztgetésével ellentétben, a 
fegyvereid és pajzsaid fejlesztése egyszeri, egy időben kifizetendő 
költség, nem pedig olyan, aminek a kutatási költségét fordulóról-
fordulóra kellene megfizetned. 
 
 

 A fegyvereid és pajzsaid fejlesz- 
 tésének költsége az aktuális 
 fegyvered, illetve pajzsod szintje 
 mellett leolvasható, az „Upgrade 
 Cost” oszlopban. 
 

 Például: a Szövetség támadóértéke 
 jelenleg 5+. A fejlesztéséhez el 
 kell költenie 4 kutatásjelzőt, hogy 
 a támadóértéke 4+-ra nőjön 
 (jelöld a csúszka feltolásával). 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIÁLIS ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
Néhány fejlesztéskártya speciális hatása lehetővé teszi, hogy 
valami extra dolgot tehess meg az építésfázis alatt. Ezen hatásokat 
bármikor használhatod, amíg a fázisod tart. 
 
AZ ÉPÍTÉSFÁZIS VÉGE 
Az építésfázisod befejeztével a parancsfázisod következik. Amint 
elkezdted a parancsfázisodat, már nem költhetsz el erőforrásokat 
valami megépítésére, kivéve, ha ezt valamilyen speciális szabály 
lehetővé nem teszi a számodra. A befolyásjelző megszerzése ez 
alól az egyetlen kivétel: bármikor elkölthetsz 5 kultúrajelzőt a 
forduló során, hogy szerezz 1 befolyásjelzőt.  

 

 A PARANCSFÁZIS 
 

Az építésfázisod után következő parancsfázisodban számos 
különböző parancsot adhatsz ki: 
 
  ŰRHAJÓK ÉS FLOTTÁK MOZGATÁSA 

  ŰRCSATA KEZDEMÉNYEZÉSE 

  EGY BOLYGÓ ELLENI INVÁZIÓ VÉGREHAJTÁSA 

  KULTURÁLIS HEGEMÓNIA MEGKÍSÉRLÉSE 

  FLOTTA VAGY CSILLAGBÁZIS LÉTREHOZÁSA 

  ÚJ FEJLESZTÉSPROJECT ELINDÍTÁSA 

  SPECIÁLIS HATÁSOK AKTIVÁLÁSA 
 
Ahhoz, hogy ki tudj adni egy parancsot, át kell fordítanod a kimerült 
(Exhausted) oldalára az egyik parancsjelződet. Ha már nincs képpel 
felfelé néző parancsjelződ, nem tudsz több parancsot kiadni. 
 

Minden fent felsorolt parancsot a parancs-
fázisod során többször is kiadhatsz, illetve 
tetszőleges sorrendben variálhatod őket 
mindaddig, amíg van felhasználható parancs-
jelződ. 
 

Ha már nem tudsz, vagy nem akarsz több 
parancsot kiadni, a parancsfázisod véget ér, 
és a következő sorszámú sorrendkártya tulaj-
donosának végrehajtásfázisa kezdődik el, az 
ő építésfázisával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picard kapitány a vezérlőben. 
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 MOZGÁS 
 

Az űrhajók impulzus, vagy térgörbítő sebességgel tudnak mozogni. 
Minden mozgásparancsoddal 1 űrhajódat, vagy 1 komplett flottádat 
mozgathatod. Ugyanannak a flottádnak, vagy űrhajódnak egynél 
több mozgásparancsot is kiadhatsz a parancsfázisodban. 
 

Például: az egyik parancsoddal egy űrhajód kilép a térgörbületből, a 
másik parancsoddal pedig impulzussebességgel mozgatod tovább. 
 

Amikor egy űrhajódat egy még felfedezetlen szektorra mozgatod, 
egy új űrsávot, illetve rendszerkorongot fedezhetsz fel, azaz tehetsz 
le a játékterületre, növelve ezzel az ismert Galaxis méretét. 
 
IMPULZUSMOZGÁS 
Minden űrhajó alap impulzussebessége: 2 szektor. Ahhoz, hogy 
egy űrhajódat impulzussebességgel mozgathasd, forgasd át a 
kimerült oldalára az egyik parancsjelződet, majd mozgasd az 
űrhajódat maximum 2 szektornyit. A mozgása közben új űrsávokat 
és rendszerkorongokat helyezhetsz el, ám egy új rendszer 
elhelyezésekor (a rendszerbe való lépés után közvetlenül) be kell 
fejeznie az űrhajódnak a mozgását. 
 
 impulzus- 
 sebesség: 
 
 
 
 
 
 A romulán űrhajó impulzus- 
 sebességgel 2 szektort mozog. 
 
BELÉPÉS A TÉRGÖRBÜLETBE 
Ahhoz, hogy egy űrhajód 
egy rendszerből, vagy egy 
űrsávról belépjen a térgör- 
bületbe, ki kell adnod egy 
parancsot (azaz át kell 
forgatnod a kimerült olda- 
lára az egyik parancsjel- 
ződet), majd az űrhajódat  
és egy térgörbületjelzőt el 
kell helyezned az adott 
szektor mellett úgy, hogy a 
jelző arra a szektorra mutasson, ahonnan az űrhajód belépett a 
térgörbületbe. 
 

Az űrhajód majd további térgörbületjelzőket gyűjthet össze minden 
forduló végén, vagy amikor egy újabb parancsot adsz ki emiatt. 
 

A térgörbületben lévő űrhajók játéktechnikailag nem „tartózkodnak” 
egyik szektorban sem, nincsenek a játéktáblán sem egészen addig, 
   amíg ki nem lépnek a térgörbületből. 

 

KILÉPÉS A TÉRGÖRBÜLETBŐL 
Ahhoz, hogy az űrhajód elhagyja a térgörbületet, ki kell adnod egy 
parancsot. Amikor az űrhajó elhagyja a térgörbületet, akkor átmo-
zoghat maximum annyi rendszeren keresztül, ahány térgörbületjelző 
van az űrhajód mellett, PLUSZ ahány térgörbületjelző ábra van az 
elkészült fejlesztéskártyáidon. Amikor végül az űrhajó kilép a 
térgörbületből, ne számold bele a maximális mozgásába azt a 
rendszert, ahonnan belépett a térgörbületbe. 
 
 
 
 
 

 BELÉPÉS 
  
  KILÉPÉS 

 
Mivel 4 térgörbületjelző van 
mellette, a klingon űrhajó 4 
rendszeren keresztül tud mozogni. 

 
A kilépési pontnak választhatod a maximális mozgási távolságon 
belül lévő bármelyik rendszert, vagy bármelyik előtte lévő űrsáv 
tetszőleges szektorát. Miután az űrhajód elhagyta a térgörbületet, 
tedd vissza a figuráját a játéktáblára, arra a szektorba, ahol kilépett, 
és dobd el az összes összegyűjtött térgörbületjelzőjét. 
 

A térgörbületben való mozgáskor kilépési pontként választhatsz 
egy még nem felfedezett rendszert is. Egy ilyen új rendszerbe való 
kilépéskor azonnal véget ér az űrhajód mozgása, még ha amúgy 
folytathatná is azt. 
 
UTAZÁS A TÉRGÖRBÜLETBEN 
Felhasználhatod egy parancsodat arra is, hogy egy térgörbületben 
lévő űrhajód mellé letegyél még egy térgörbületjelzőt. Az újratöltés-
fázisban minden térgörbületben lévő űrhajó mellé kerül 1-1 új jelző. 
 
BELÉPÉS ELLENSÉGES TERÜLETRE 
Akár impulzus, akár térgörbítő módon utazol, nem léphetsz be, illetve 
nem haladhatsz át olyan szektorokon, amiket nem te irányítasz, és 
ahol van ellenséges űrhajó. Csak olyan rivális űrhajókat tartalmazó 
szektorba való belépéshez, vagy rajta való áthaladáshoz kérhetsz 
engedélyt, akikkel békében vagy egy érvényes kereskedelmi 
szerződés miatt. A rivális játékosnak kell eldöntenie ekkor is, hogy 
engedélyt ad-e rá neked, vagy nem. Ha nem engedélyezi, be kell 
fejezned az adott szektorban a mozgásodat. Az általad irányított 
rendszereken bármikor szabadon áthaladhatsz, függetlenül attól, 
hogy van-e ott rivális űrhajó, vagy sem. 
 

Megjegyzés: Ha a riválisod megtagadja a belépést, nem mozog-
hatsz inkább másik irányba az űrhajóddal, mint ahogy eredetileg 
tervezted. Ha a térgörbületben utazol, be kell fejezned a mozgáso-
dat ebben a szektorban. 
 

Miután az űrhajó belépett a térgörbület- 
be, már nem számít táblán lévőnek. 
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VESZÉLYES RENDSZEREK 
Egyes rendszereket a jobb oldalon látható, piros 
figyelmeztető jelzéssel láttunk el. Ha egy űrhajód 
egy ilyen rendszerben fejezi be a mozgását, 
szembe kell néznie a veszéllyel a túlélése érde-
kében. 
 

A pajzsok bizonyos védelmet nyújthatnak a 
veszélyek ellen is: a pajzsaid aktuális módosító-
jának értékét add hozzá a veszély szintjéhez. 
Ezután a tőled jobbra ülő játékos minden 
veszéllyel szembenéző űrhajódra külön dob 1-1 
kockával. Minden dobás, ami azonos, vagy na-
gyobb, mint a pajzzsal módosított veszély szintje, 
megsemmisíti 1-1 űrhajódat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bummm! A jobb oldali szomszédod 5-öst dobott a 4-es szintű 
veszélyes rendszerben való megállásodkor. 

 
Például: a Szövetség űrhajója a „Stellar Nursery” rendszerben fejezi 
be a mozgását, ami egy 4-es szintű veszélyes rendszer. A 
Szövetség egyszer fejlesztette eddig a pajzsait, így a pajzsmódosí-
tója: 1, a rendszer módosított veszélyességi szintje tehát: 5-ös. A 
tőle jobbra ülő klingon játékos dob egy kockával. Ha 5-öt, vagy 6-ot 
dob, az űrhajó megsemmisül. 
 

Az űr hatalmas. Ha valahogy el tudsz navigálni a veszélyes 
rendszerek között, akkor nem kell dobni a veszély túlélésére. Ne 
feledd, ha egy űrhajót egy veszélyes rendszerben építesz meg, 
vagy egy űrhajó kilép egy veszélyes rendszerből, akkor nem kell a 
túlélésére dobni. Akkor kell csak az űrhajósaidnak nagyon 
bátraknak lenniük (azaz dobni a túlélésükre), amikor a mozgásukat 
egy veszélyes rendszerben fejezik be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 térgörbületjelzővel a Szövetség űrhajója keresztülhaladhat egy 
veszélyes rendszeren anélkül, hogy a túlélésre dobni kellene. 

 A GALAXIS ÉPÍTÉSE 
 

Ahogy keresztülhajózol a Galaxison, új űrsávokat és rendszereket 
helyezel el a játékterületen, ezzel hozva létre egy egyedülálló térké-
pet, mely minden játékban újabb kihívásokat és lehetőségeket kínál. 
 
EGY ÚJ ŰRSÁV ELHELYEZÉSE 
Minden rendszerkoronghoz csak bizo-
nyos számú űrsáv csatlakozhat. Ezt a 
rendszerkorong alján található szám 
jelöli. Amint egy rendszerkoronghoz 
már csatlakozik a megengedett számú 
űrsáv, nem lehet hozzá újabb űrsávo-
kat csatlakoztatni. 
 

Ha egy olyan rendszerben tartóz-
kodsz éppen, amelyhez még nem 
csatlakozik a maximálisan engedélye-
zett számú űrsáv, akkor a mozgásod 
során elhelyezhetsz itt egy új űrsávot. 
Dobj az űrsávkockával, hogy meghatározd az újonnan elhelyezett 
űrsáv hosszát (szektorainak számát). Ezután helyezd el a rendszer-
koronghoz csatlakozóan az új űrsávot, majd folytasd a mozgásodat 
a megkezdett impulzus-, vagy térgörbítő-sebességgel. 
 
 
 
 
 
 
 

A szövetséges játékos 4-est dob az 
űrsávkockával, így egy 4 szektorból 
álló űrsávot helyez el a rendszerko-
ronghoz csatlakozva. 

 
A mozgásodat az újonnan elhelyezett űrsávon kell folytatnod, a 
normál szabályok szerint. Egy új űrsávot bárhol (bármilyen irányba) 
elhelyezhetsz egy rendszerkorong szélén, amíg van elég hely. 
 
ELHAGYOTT ŰRSÁVOK 
Ha egy űrsávon nincs egyetlen űrhajó sem, és csak az egyik vége 
csatlakozik egy rendszerkoronghoz, távolítsd el a játékterületről. Ez 
akkor fordulhat elő, ha egy űrhajó belépett ebbe az űrsávba (amit 
akkor újonnan fedezett fel), de ugyanabba az irányba el is hagyta 
azt később anélkül, hogy a másik végén elhelyezett volna egy 
rendszerkorongot; esetleg az űrhajó megsemmisült az űrsávban 
való mozgása közben. A térgörbületben lévő űrhajók nem számí-
tanak játékban lévőnek, azaz ha egy nyitott végű űrsáv összes 
űrhajója a térgörbületben tartózkodik, nyugodtan eltávolíthatod ezt 
az űrsávot a játékterületről, majd a térgörbületjelzőt igazítsd át úgy, 
hogy a csatlakozó rendszerre mutasson. 

Az 5-ös veszélyű 
rendszer 5-6
dobás esetén 

semmisíti meg az 
űrhajódat. 

Ehhez a rendszerhez 
maximum 3 űrsáv 

csatlakozhat. 
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EGY ÚJ RENDSZERKORONG ELHELYEZÉSE 
Ha az impulzus-, vagy térgörbítő-mozgásod közben túllépnél egy 
űrsáv szabad végének utolsó szektorán, el kell helyezned ott egy 
új rendszerkorongot. 
 

Húzd fel a rendszerkorongok kupacának legfelső korongját, majd 
helyezd el azt képpel fölfelé az űrhajódat tartalmazó űrsáv folyta-
tásaként. Ezután mozgasd az űrhajódat az újonnan elhelyezett 
rendszerkorongra. Amikor egy új rendszerbe lépsz, a mozgásodat 
be kell fejezned. Az újonnan elhelyezett rendszer nem érinthet, 
illetve nem fedhet át már a játékterületen lévő más rendszerkoron-
gokat, illetve űrsávokat. 
 

Ha az új rendszer veszélyes, elsőként az űrhajódnak szembe kell 
néznie ezzel a veszéllyel (a részleteket lásd a 12. oldalon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szövetséges űrhajó egy űrsávon kezdi a mozgását, 
és felfedez egy új rendszert az impulzus-mozgása 
végeztével. 

 
 
ÚJ RENDSZERKORONG ELHELYEZÉSE TÉRGÖRBÍTÉSKOR 
Amikor egy űrhajód a térgörbületben utazik, keresztülhaladhat 
számos űrsávon és rendszerkorongon is. Ezen mozgása során 
elhelyezhetsz új űrsávot és rendszerkorongot is. Egy újonnan 
elhelyezett rendszerbe való lépés azonban ekkor is azonnal véget 
vet az űrhajód mozgásának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2 térgörbületjelzős Szövetséges 
űrhajó keresztülmozog egy rendszeren, 
majd elhelyez egy új űrsávot és egy új 
rendszert, ahol a mozgása véget is ér. 

 

FIX ÉS „SODRÓDÓ” RENDSZEREK 
A játékterület feltérképezése közben elég sok bizonytalansággal 
kell szembenéznetek. Ezek egy részének kiküszöbölésére meg kell 
értenetek, hogy egy frissen elhelyezett rendszerkorong helyzete 
még változhat némiképp a játék során. A Start Trek: Ascendancy 
társasjátékban az újonnan elhelyezett rendszerkorongok általában 
még nincsenek fix helyre téve a játékterületen. 
 

Egy rendszerkorong csak akkor számít fixnek, ha már legalább két 
másik rendszerhez csatlakozik. A fix rendszerkorongok már nem 
mozdíthatók el. 
 

Ha egy rendszerkorong csak egyetlen másik rendszerhez csatlako-
zik, akkor az egy „sodródó” rendszer, melyet szabadon elforgat-
hatsz mindaddig, míg megmarad a kapcsolata azzal a rendszerrel, 
amihez alapból már csatlakozik. Ez akkor lehet fontos, amikor egy 
újabb rendszernek akarsz helyet teremteni, vagy amikor össze 
akarsz kapcsolni két meglévő rendszert egymással. 
 

A zölddel jelölt rendszer 
„sodródó” rendszer, és 
szabadon elforgat- 
ható a csatlakozó 
fix rendszer 
körül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pirossal jelölt rend- 
szerek mind fix rend- 
szerek, amik már nem 
mozdíthatók többet. 

 
Egy „sodródó” rendszert sem vehetsz fel a játékterületről, hogy 
áttedd máshová, csak a csatlakozó rendszer körül forgathatod el 
azokat. Amint egy „sodródó” rendszer 2 másik rendszerhez csatla-
kozik, fixé, és ezáltal mozdíthatatlanná válik. 
 
MEGSEMMISÜLT RENDSZEREK 
Kataklizma, vagy valamilyen konfliktus révén akár egy egész 
rendszer is megsemmisülhet. Ha csak üres űrsávokkal csatlakozik a 
többi rendszerhez egy frissen megsemmisült rendszer, akkor 
távolítsd el egyúttal azokat is a játékterületről. 
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„SODRÓDÓ” RENDSZEREK CSATLAKOZTATÁSA 
Amikor kilépsz egy „sodródó” rendszerből, elforgathatsz egy másik 
„sodródó” rendszert is, hogy megpróbálj a kettő között kapcsolatot 
teremteni, egy újonnan elhelyezett űrsávval. 
 

Amikor elhagyja az űrhajód az egyik „sodródó” rendszert, a 
megszokott módon dobj az űrsávkockával, hogy lásd, milyen 
hosszú űrsávot kell elhelyezned. Ha az űrsáv elegendő hosszú 
ahhoz, hogy áthidalja a két „sodródó” rendszer közötti távolságot, 
csatlakoztathatod a másik „sodródó” rendszerkorongot az űrsávhoz, 
és az űrhajód folytathatja a mozgását. 
 

 
Forgasd el mindkét zölddel 
jelölt rendszerkorongot, és az 
aktuális űrsávot, hogy a két 
„sodródó” rendszert össze 
tudd kapcsolni egymással. 
 
 
 
 

 
 
 
Amikor kilépsz egy „sodródó” 
rendszerből, elforgathatod 
mindkettőt, hogy összeérjenek, 
és folytathasd a mozgásodat. 

 
Ha az újonnan elhelyezett űrsáv nem elég hosszú, hogy össze 
tudd hozni a fenti kapcsolatot, és az űrhajód épp térgörbületben 
halad, akkor megállhat ebben a rendszerben, vagy tovább is 
haladhat, és egy új rendszerkorongot elhelyezve az űrsáv másik 
végén, be is fejezheti a mozgását. Ha az űrhajód impulzussebes-
séggel mozog, és belép az első űrsávba, melyről kiderül, hogy nem 
elég hosszú a két „sodródó” rendszer összekapcsolásához, vissza 
is léphet a rendszerbe, hogy egy új irányban egy új űrsávot 
fedezzen fel, hátha az már elegendő hosszúnak bizonyul. 
 
TOVÁBBI TÉRKÉPRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
Van pár további szabály, melyeket szem előtt kell tartanotok játék 
közben, a Galaxis megépítésekor: 
 

 Az űrsávok nem keresztezhetik egymást. 
 A rendszerkorongok nem érinthetik egymást. 
 Az otthonvilágok mind fix rendszernek számítanak. 
 Mielőtt elkezdenéd elforgatni a „sodródó” rendszereket, 

teszteld le egy megfelelő hosszúságú űrsávval, hogy egyál-
talán lehetséges-e közöttük a kapcsolat. 

 Egy rendszer akkor tekinthető „sodródónak”, ha csak egyetlen 
fix rendszerhez csatlakozik. 

 

TÜNEMÉNYEK FELFEDEZÉSE 
Nem minden rendszer tartalmaz 
lakható bolygókat: a bolygóközi 
tüneményeknek elég széles a 
skálájuk. 
 

A tudás azonban veszélyt rejt 
magában: minden tünemény 
veszélyes rendszernek számít. 
Ha egy olyan rendszerkorongot 
fedezel fel, amely tünemény, 
tegyél a közös készletből egy 
kutatásjelzőt a korongjára. 
 

Mint a többi veszélyes rendszer 
esetén, az űrhajóidnak itt is 
szembe kell nézniük a veszéllyel, 
amint e rendszerbe lépnek. Ha 
 

legalább egy űrhajód túlélte, vedd le a kutatásjelzőt a tünemény 
korongjáról, és tedd rá vagy az egyik projectterületeden lévő 
fejlesztéskártyádra, vagy a saját tartalékodba (a parancskon-
zolodra). Ha azonban minden űrhajód megsemmisül, a kutatásjelző 
a korongon marad. 
 

Fontos: ne húzz felfedezéskártyát egy bolygóközi tünemény felfe-
dezésekor. 
 

A kutatásjelzőt el-
helyezheted az 
egyik projecteden, 
vagy a parancs-
konzolodon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOVÁBBI TUDÁS 
Az újratöltésfázisban 1-1 új kutatásjelzőt kell tenni a közös 
készletből minden olyan bolygóközi tünemény korongjára, amelyen 
nincs már ilyen jelző. Minden alkalommal a legelső játékos veheti el 
ezt a kutatásjelzőt, aki sikeresen szembenéz a veszéllyel az adott 
tüneményen. Ez a jelző is ugyanúgy elhelyezhető azután egy 
projecten, vagy a parancstáblán. 
 

Megjegyzés: ha egy űrhajód egy tüneményen kezdi a fordulót, 
akkor elkölthetsz egy parancsot a veszély elkerülésére, ami ha 
sikeres, elveheted a kutatásjelzőt. 
 

A tünemény ábrája a 
kutatásjelzővel és a 

figyelmeztető jelzéssel.  
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BOLYGÓRENDSZEREK FELFEDEZÉSE 
A legtöbb rendszer bolygórend-
szer, amely egy-egy potenciális 
lakható világot tartalmaz. 
 

Minden bolygórendszer-koron-
gon csak a rendszer legjelentő-
sebb bolygójának ábráját tüntet-
tük fel, illetve azt, hogy milyen 
központok építhetők az adott 
rendszerben. 
 

Ha a felfedezett bolygórendszer 
egyben veszélyes rendszer is, 
akkor minden oda belépő űr-
hajónak szembe kell néznie a 
fenyegető veszéllyel. 
 

Ha egy veszélyes rendszert 
felfedező, minden oda belépő 
 

űrhajó megsemmisül, akkor tegyél egy képpel lefelé fordított 
felfedezéskártyát a rendszerkorong mellé. Az első olyan játékos, 
akinek egy űrhajója belép ebbe a rendszerbe, majd sikeresen 
szembenéz a veszéllyel, veszi fel ezt a kártyát. 
 

Ha egy veszélyes rendszerbe belépve bármennyi űrhajód túléli a 
próbát, vagy a most felfedezett rendszer nem veszélyes, húzz egy 
felfedezéskártyát a pakliból, és hajtsd végre annak hatásait. 
 

Figyelem: soha ne húzz felfedezéskártyát, ha egy bolygóközi 
tüneményt fedezel fel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirk és Spock épp felfedez egy furcsa idegen portált. 

 

FELFEDEZÉSKÁRTYÁK 
A felfedezéskártyák 4 típusával talál-
kozhatsz a játékban. A legtöbb 
felfedezéskártya hatását azonnal 
végre kell hajtani. Néhány azonban a 
játékban marad: tedd őket képpel 
felfelé a rendszerkorong mellé, amíg 
a hatásuk meg nem oldódik. Miután a 
rendszert kolonizálta valaki, dobd el 
ezt a kártyát. 
 

VÁLSÁG (CRISIS) 
A válságkártyák valamilyen problémát, 
vagy nehézséget jelentenek. Néhány 
válságkártya arra kényszeríti az 
űrhajót, hogy szembenézzen valami 
veszéllyel. 
 
 
 

 
FELFEDEZÉS (DISCOVERY) 
A válságok mellett találhatsz új 
világokat is, soha nem látott 
csodákkal, technikai lehetőségekkel, 
illetve olyan új fajokkal, amelyekkel 
ígéretes kapcsolatot lehet kialakítani. 
 
 
 
SZŰZ VILÁGOK (VIRGIN) 
A felfedezéspakliban sok kártya egy-
egy ún. „szűz” világot takar: olyan 
bolygókat, melyek tökéletesen alkal-
masak lakóhelynek, de nincs rajtuk 
magasabb szintű élet, melyhez alkal-
mazkodni kellene, vagy amit le 
kellene igázni. 
 
 

CIVILIZÁCIÓ (CIVILIZATION) 
Néhány rendszer már eleve lakott. 
Ezen független civilizációk szintje a 
primitív, térgörbítés-technológia előtti 
társadalmaktól, az igen fejlett, térgör-
bítést használó kultúrákig terjedhet. 
Amikor egy ilyen civilizációkártyát 
húzol, a kártya szövege jelzi, hogy  
 

hány termelésjelzőt kell elhelyezned a rendszerkorongon (egy 
primitív civilizáció esetén), illetve hány térgörbületjelzőt (egy fejlett 
civilizáció esetén). 
 

Bolygórendszer a legfontosabb 
bolygó nevével, és az építhető 

erőforrásközpontokkal. 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 

TÉRGÖRBÍTÉS ELŐTTI CIVILIZÁCIÓK 
Ezek a primitív civilizációk még nem fedezték fel a könnyed 
csillagközi utazás módját. Nem fejlesztettek még olyan technológiát, 
vagy infrastruktúrát, melyet a fejlett civilizációk használnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első játékos, aki kolonizálja a Valakis VI rendszert, elveheti 
a rendszerkorongra tett 3 termelésjelzőt. 

 
Az ilyen civilizációkártyákon feltüntettük, hogy hány erőforrásjelzőt 
kell elhelyezned az adott rendszerkorongon, melyek a rendszer 
nyersanyagait, és kiaknázandó lakosságát jelképezik. 
 

Az első játékos, aki kolonizálja ezt a rendszert, elveheti ezeket az 
erőforrásjelzőket a rendszerkorongról. 
 
TÉRGÖRBÍTŐ CIVILIZÁCIÓK 
Minden fejlett, térgörbítő civilizációkártyán szerepel, hogy hány 
térgörbületjelzőt kell elhelyezned a rendszer korongján. Ez az adott 
civilizáció szintjétől függ, és térgörbítő-kapacitásnak nevezzük. 
 

Az ilyen civilizációkártyákon szerepel továbbá az is, hogy milyen 
erőforrásközpontokat kell elhelyezned a rendszerben a felfedezése 
után. Az adott rendszerkorong kapacitását (a színes fülek számát, 
és színeit) figyelembe véve, elsőként helyezz el minden lehetséges 
kapacitásra annyi termelőközpontot, amennyit csak tudsz, majd 
annyi kutatóközpontot, amennyit csak tudsz, végül annyi  
kultúrközpontot, amennyit csak tudsz, amíg el nem helyeztél annyit, 
ahányat az adott rendszerkorongon maximálisan el lehet helyezni, 
illetve amennyit az adott civilizációkártya előír. 
 
 

AZ ERŐFORRÁSKÖZPONTOK 
ELHELYEZÉSI SORRENDJE 

 
 TERMELŐ KUTATÓ KULTURÁLIS 
 
 
 

 
 1. 2. 3. 

 

PÉLDÁK FEJLETT CIVILIZÁCIÓK FELFEDEZÉSÉRE 
A következő két példában független, fejlett, térgörbítő civilizációk 
felfedezését mutatjuk be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A romulán játékos felfedezi a Terra Nova rendszert. A kihúzott 
felfedezéskártya egy 2. szintű fejlett civilizációkártya. A civilizáció 
térgörbítő-kapacitása 2, azaz 2 térgörbületjelzőt tesz a rendszer-
korongra. Ezután el kell helyeznie 2 erőforrásközpontot is. Mivel 
mindhárom típusnak 1-1 kapacitása van ebben a rendszerben, így 
1 (piros) termelőközpontot és 1 (kék) kutatóközpontot tesz ide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szövetség játékosa felfedezi az Ardana rendszert. A kihúzott 
felfedezéskártya egy 3. szintű fejlett civilizációkártya. A civilizáció 
térgörbítő-kapacitása 3, azaz 3 térgörbületjelzőt tesz a rendszer-
korongra. Ardanán 1 termelő, 1 kutató és 1 nyílt kapacitás van. 3 
erőforrásközpontot kell elhelyeznie a rendszeren. A játékos elsőként 
elhelyezi a lehető legtöbb (2) termelőközpontot, majd az utolsó 
kapacitásra a lehető legtöbb (1) kutatóközpontot. 
 
A TÉRGÖRBÍTŐ CIVILIZÁCIÓK IRÁNYÍTÁSA 
A fejlett civilizációk már magas szintű technológiával rendelkeznek, 
kiépítették bolygójuk infrastruktúráját, így az ilyen rendszereket már 
nem lehet kolonizálni. Az ilyen rendszerek irányítása épp ezért jóval 
nehezebb, mint egy primitívebb civilizáció, vagy egy „szűz” rendszer 
irányítása. Térgörbítő civilizációt tartalmazó rendszereket csak a 
kulturális hegemónia révén, vagy invázió végrehajtásával lehet 
irányítás alá vonni. 
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 ŰRCSATÁK 
 

Elforgathatod egy paracsjelződet, 
hogy űrcsatát kezdeményezz az 
űrhajóddal (flottáddal) szomszé-
dos, vagy vele egy szektorban 
tartózkodó rivális űrhajóval (flot-
tával). Minden űrcsata több harci 
körből állhat, melyben minden 
résztvevő dob a találatokra, eltá-
volítják a veszteségeiket, majd 
döntenek a visszavonulásról,  
 

vagy az űrcsata folytatásáról. Minden esetben az űrcsatát 
kezdeményező játékos számít támadónak. 
 

ŰRCSATA UGYANABBAN A SZEKTORBAN 
Általában űrcsatára szomszédos szektorokban tartózkodó rivális 
űrhajók (flották) között kerül sor, de előfordulhat űrcsata akkor is, ha 
ugyanabban a szektorban tartózkodnak. Ez megtörténhet például 
két, egymással kereskedelmi szerződést kötött civilizáció esetén, 
akik megszakítják egymással a békés kapcsolatot, esetleg egy 
álcagép (Cloacing Device) használatával, vagy úgy, ha egy játékos 
egy riválisa által elfoglalt rendszerben épít űrhajót. 
 

TALÁLAT OKOZÁSA 
Az aktuális fegyvereid szintje határozza meg a találati dobás (Hit 
Roll) értékedet (a támadóértékedet). Ennél a számnál kell magasab-
bat, vagy egyenlőt dobnod egy-egy találat eléréséhez. Az ellenfél 
pajzsmódosítóját hozzá kell adnod a találati dobás értékedhez, ami 
megnehezíti a riválisod eltalálását. 
 

Mindkét játékos annyi kockával dob, ahány űrhajója vesz részt az 
űrcsatában. Minden kockával elérhető egy-egy találat, amivel 
elpusztítható egy-egy rivális űrhajó. 
 
 
 
 találati 
 dobás 
 
 
 
 
 
 

 pajzsmódosító 
 
A klingon játékos már kétszer fejlesztette a fegyvereit, így a találati 
dobása: 3+. A romulán játékos eddig csak egyszer fejlesztette a 
pajzsait, így a pajzsmódosítója: 1. A klingon játékosnak emiatt 
minden űrhajójával (3+1=) 4-et, vagy magasabbat kell dobnia 

ahhoz, hogy egy-egy találatot érjen el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindkét fél annyi kockával dob, ahány űrha- 
jója vesz részt az űrcsatában. A romulánok  
3 kockával, a klingonok (az 5 űrhajóból álló flotta miatt) 5-tel. 

 
Az 5 klingon űrhajóból álló flotta megtámadja a 3 romulán űrhajót 
(ahogy mindig szokták). A klingonok kétszer fejlesztették a fegyve-
reiket, ezért a találati dobásuk alapból: 3+. A romulánok egyszer 
fejlesztették a pajzsukat, ami a klingonok találati dobását 4+-ra 
módosítja. A klingonok 5 kockával dobnak: 1, 2, 2, 4, 5. A 4-6 
eredmény számít 1-1 találatnak, azaz 2 találatot érnek el. 
 

A romulánok nem fejlesztették még a fegyvereiket, és a klingonok 
sem a pajzsaikat, így a romulánok (nem módosított) találati dobása: 
5+. 3 kockával dobnak: 1, 3, 5, azaz 1 találatot érnek el. 
 

VESZTESÉGEK ELTÁVOLÍTÁSA 
Minden találat elpusztít egy-egy rivális űrhajót. Mindkét játékos 
egyszerre dob a találatra, majd egyszerre is távolítják el a vesztesé-
geiket. Ha választani kell, hogy melyik űrhaj semmisüljön meg, akkor 
minden esetben a találatot okozó játékos választhat. 
 

A példát folytatva: Az egyszerre történő kockadobások után a 
romulánoknak 2, a klingonoknak 1 űrhajójukat kell eltávolítaniuk 
veszteségként. 
 

Ha például 4 találatot érsz el egy olyan ellenfél ellen, akinek egy 5 
hajóból álló flottája, és 2 flottába nem sorolt űrhajója van, te 
oszthatod el szabadon, hogy mely űrhajók semmisüljenek meg. 
 

CSILLAGBÁZIS TÁMOGATÁSA ŰRCSATÁBAN 
A csillagbázisok támogatást nyújtanak az űrcsatákban. Ha a 
csillagbázisod rendszerében van legalább egy űrhajód is, akkor 
plusz egy kockával dobhatsz találatra. A csillagbázis önmagában 
(űrhajók nélkül) nem vehet részt űrcsatában. 
 

TÁMADÁS TÖBB SZEKTORBÓL 
Ha a megtámadott szek-
tor több szomszédos 
szektorában is vannak 
űrhajóid, akkor felhasz-
nálhatsz egy parancsot 
ahhoz, hogy csatlakoz-
zanak a támadáshoz 
(így összesen 2 paran-
csot kell elköltened). 
 

A klingon flotta ebből a pozíci-
óból űrcsatát kezdeményezhet 

a romulán űrhajókkal. 

A klingon 
játékos 
elkölthet +1 
parancsot  
arra, hogy az 
összes szom- 
szédos űrhajója 
támadhasson. 
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VISSZAVONULÁS ŰRCSATÁBÓL 
A veszteségek eltávolítása után minden játékos kiértékelheti az 
űrhajói állapotát. Elsőként a támadó játékosnak kell eldöntenie, 
hogy vissza akar-e vonulni az űrcsatából. 
 

Visszavonulni csak impulzussebességgel lehet, és csak olyan 
űrsávokon, illetve szektorkorongokon keresztül, amik már a játék-
területen vannak, azaz a visszavonulás során nem lehet új 
űrsávokat és rendszerkorongokat felfedezni. Visszavonuláskor 
minden űrhajónak ugyanarra a szektorra kell mozognia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A romulán játékosnak 2 űrhajója 
maradt meg az űrcsata első fordulója 
után. Úgy dönt, hogy visszavonul. 
Mindkét hajóját 2 mezővel egy már 
meglévő űrsávra mozgatja. A klingon 
játékos megnyerte ezt az űrcsatát,  
és beléphet, majd elfoglalhatja a 
megtámadott szektort. 

 
 
 
BLOKKOLT VISSZAVONULÁS 
Nem vonulhatsz vissza, ha az összes lehetséges visszavonulási 
útvonalon rivális űrhajók tartózkodnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A klingon űrhajók mind a 3 
űrsáv irányába blokkolják 
a visszavonulást, így a 
szövetségi űrhajók nem 
vonulhatnak vissza. 

 

AZ ŰRCSATA FOLYTATÁSA 
Ha az érintett játékosok közül senki nem akar, vagy nem tud 
visszavonulni, akkor egy újabb harci kör kezdődik. Anélkül, hogy 
további parancsokat kellene erre elkölteni, folytassátok az űrcsatát 
mindaddig, amíg valamelyik fél vissza nem vonul, vagy az összes 
űrcsatában résztvevő űrhajója meg nem semmisül. 
 
ELSŐ CSAPÁS 
Egyes űrhajó-, vagy központ-fejlesztések „első csapás” (First Srtike) 
képességet adhatnak neked: a harc legelső körében veszteséget 
okozhatsz a riválisodnak, mielőtt az (vissza)támadhatna. 
 

Az „első csapás” képességet csak a harc legelső körében lehet 
használni. Az „első csapás” nem ad módot további támadásokra az 
űrharc további körében, viszont arra kényszerítheted vele a riváli-
sodat, hogy veszteségeket szenvedjen el, és esetleg visszavonul-
jon, mielőtt az ő űrhajói egyáltalán egy lövést is le tudnának adni 
(azaz dobhatna találatra). Ha mindkét fél egyaránt rendelkezik az 
„első csapás” képességgel, egyikük sem használhatja azt. 
 

Például: 6 „első csapás” képességgel bíró romulán űrhajó csap 
össze 4 szövetségi űrhajóval. A romulánok 2 találatot okoznak, így 
el kell távolítani 2 szövetségi űrhajót veszteségként. A túlélő 2 
szövetségi űrhajó támadhat csak vissza, amik 1 találatot okoznak. A 
megmaradt 5 romulán és 2 szövetségi űrhajó ettől kezdve a meg-
szokott módon folytathatja az űrcsatát. 
 
AZ ŰRCSATA GYŐZTESE 
Az a játékos nyeri meg az űrcsatát, aki megsemmisíti riválisa összes 
érintett űrhajóját, vagy visszavonulásra készteti őket. A győztes 
játékos az űrcsata végeztével egy taktikai manővert hajthat végre 
az űrcsatában résztvevő űrhajói egy részével, vagy mindegyikével. 
A taktikai manőver keretében végrehajthat az érintett űrhajóival egy 
impulzus mozgást, amihez nem kell parancsot elköltenie. Az összes 
érintett űrhajónak a már játékterületen lévő űrsávokat és rendszere-
ket kell használnia a mozgása során, és együtt kell mozogniuk. 
 
CSATA KETTŐNÉL TÖBB JÁTÉKOS ELLEN 
Ugyan minden esetben csak egyetlen támadó lehet, de elképzel-
hető, hogy egyszerre több, egymással szövetséges, ugyanazon 
szektorban tartózkodó játékos űrhajóit is megtámadja. A több 
védekező játékos esetén a támadónak még a tényleges találati 
dobása előtt kell eldöntenie, hogy a kockáit miként kívánja 
szétosztani a védekező felek között (hiszen a találati dobás értékei 
eltérők lehetnek). Minden védekező fél külön-külön dob, de az 
általuk okozott összes találatot a támadó szenvedi el. 
 

A védekezők külön-külön dönthetnek az űrcsata minden egyes 
harci köre után az esetleges visszavonulásról. Az űrcsata véget ér, 
ha az összes védekező űrhajó, vagy az összes támadó űrhajó 
megsemmisül, vagy visszavonul. 
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 INVÁZIÓ EGY BOLYGÓ ELLEN 
 

Ha az űrhajóid elfoglalnak egy nem általad irányított, fejlesztett 
rendszert (azaz egy olyan rendszert, ahol egy rivális játékosnak 
van egy irányítóközpontja, és esetleg további erőforrásközpontjai), 
akkor elhasználhatsz egy parancsot a bolygó inváziójára. Ha van 
rivális űrhajó a rendszerben, akkor elsőként azokat kell megtámad-
nod egy űrcsata keretében, mielőtt inváziót indíthatnál a bolygó 
ellen. Ha az invázió sikeres, akkor átveheted a rendszer irányítását. 
 

Minden bolygó elleni invázió több harci körből állhat, melyben mind-
ketten dobtok a találatokra, eltávolítjátok a veszteségeiteket, majd 
döntötök a megadásról, visszavonulásról, vagy a harc folytatásáról. 
 

Megjegyzés: az invázió egyirányú, azaz nem használhatod a 
védtelen rendszeredben megmaradt központjaidat arra, hogy megtá-
madd vele a rendszert megszálló rivális űrhajókat. 
 
TALÁLAT OKOZÁSA 
A támadó játékos annyi kockával dob, ahány űrhajója tartózkodik a 
megtámadott rendszerben. A védekező annyi kockával dob, ahány 
központja van az inváziónak alávetett rendszerben (bolygón), 
beleértve mind az erőforrásközpontjait, mind az irányítóközpontját is. 
Minden kockával elérhető egy-egy találat. A rendszerben lévő 
űrbázis nem vesz részt az invázióban, az csak az űrcsatában nyújt 
segítséget. 
 
 

 A klingon játékos A szövetségi játékos 
 4 űrhajóval 3 kockával dob 
 támad, így 4 (eggyel a rendszerben 
 kockával dob. lévő minden központja 
  után). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az űrcsatához hasonlóan az aktuális fegyvereid szintje határozza 
meg a találati dobás (Hit Roll) értékedet, függetlenül attól, hogy az 
inváziót kezdeményező, vagy a védekező oldalon állsz. Ennél a 
számnál kell magasabbat, vagy egyenlőt dobnod egy-egy találat 
eléréséhez. Az ellenfél pajzsmódosítóját hozzá kell adnod a találati 
dobás értékedhez, ami megnehezíti a riválisod eltalálását. 
 
VESZTESÉGEK ELTÁVOLÍTÁSA 
A védekező fél minden találata elpusztít egy-egy inváziós űrhajót.  
 

Egy bolygó elleni invázióban a támadó célja a bolygó irányítása 
úgy, hogy a meglévő infrastruktúrában a lehető legkevesebb kárt  
      

okozza. Épp ezért a támadó sikeres találat dobásai nem feltétlenül 
pusztítanak el egy-egy központot, ehelyett a sikeres találatok 
összes száma határozza meg az invázió kimenetelét. 
 
EGY INVÁZIÓ KIMENETELE 
A támadó játékos által elért sikeres találatok számától függően több 
eltérő kimenetele is lehet egy inváziónak. 
 
1. SIKERES INVÁZIÓ 
Ha a támadó fél több sikeres találatot ér el, mint ahány központ van 
az invázió alá vont rendszerben, a támadó elnyomja a védelmet, 
megnyeri a harcot és simán átveszi az irányítást a rendszer felett. A 
támadó cserélje le a rendszerben lévő irányítóközpontot a sajátjára 
(a levett irányítóközpont a rivális játékos tartalékába kerül vissza), a 
meglévő erőforrásközpontok viszont a rendszerben maradnak. 
Ezután kell csak elszenvednie a támadó űrhajóknak a védekező 
által okozott találatok veszteségeit. 
 

Például: a bal oldali ábra példáját folytatva, a klingon félnek 4 
sikeres találatot kell elérnie ahhoz, hogy átvegye a szövetségi 
rendszer irányítását anélkül, hogy a bolygón található bármelyik 
erőforrásközpontot megsemmisítené. 
 
2. JÁRULÉKOS VESZTESÉGEK 
Ha a támadó fél kevesebb sikeres találatot ér el, mint ahány 
központ van az invázió alá vont rendszerben, akkor a támadónak 
nem sikerült károkozás nélkül átvennie a rendszer feletti uralmat: el 
kell távolítani a rendszerből annyi erőforrásközpontot, ahány 
sikeres találatot okozott a támadó. Az irányítóközpont nem semmi-
síthető meg ily módon. A harc újabb köre következik, hacsak a 
támadó meg nem semmisül, vissza nem vonul, vagy a védekező 
meg nem adja magát. 
 

Például: ha a klingon hajók csupán 1 sikeres találatot okoztak 
volna, akkor a klingon játékosnak el kellene dönteni, hogy a 
kutatóközpont, vagy a kultúrközpont semmisüljön-e meg a bolygón. 
Ha 2 találatot ért volna el, akkor mindkét erőforrásközpontot meg-
semmisítette volna, és csak a Szövetség irányítóközpontja maradt 
volna meg a rendszerben. 
 
3. TOTÁLIS MEGSEMMISÍTÉS 
Ha a támadó fél pontosan annyi sikeres találatot ér el, mint ahány 
központ van az invázió alá vont rendszerben (az erőforrásközpon-
tokat és az irányítóközpontot is beleszámolva), az invázió során 
teljesen elpusztul minden felszíni létesítmény: távolítsd el a rend-
szerben lévő összes központot, beleértve az irányítóközpontot is. 
Az invázió ezzel véget is ér, a rendszert ismét kolonizálni kell majd 
valamikor. Sem a támadó, sem a védekező fél nem számít győz-
tesnek ebben a harcban. 
 

Megjegyzés: még ha az összes inváziós űrhajó meg is semmisülne, 
az invázió fent felsorolt eredményei attól még nem változnak, azaz 
az inváziós űrhajók megsemmisülése mellett is lehet egy invázió 
sikeres. 
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4. ELHÁRÍTOTT INVÁZIÓ 
Ha az invázió ellen védekező irányítóközpont túlél egy harci kört, 
és minden támadó űrhajó megsemmisül, az invázió kudarccal ér 
véget, és a védekező megtartja a rendszer irányítását. 
 
5. A TÁMADÓ VISSZAVONUL 
Bármelyik harci kör után a támadó dönthet úgy, hogy visszavonul. 
Ez azonnal véget vet az inváziónak. A támadó a már ismert módon 
impulzussebességgel, az összes űrhajójával ugyanabba a már 
játékterületen lévő szektorba vonulhat csak vissza. 
 
6. A VÉDEKEZŐ MEGADJA MAGÁT 
Egy bolygó ellen irányuló invázió során a védekező nem vonulhat 
vissza, de még a legelső harci kör előtt, illetve bármelyik harci kör 
után is megadhatja magát. Ha a védekező megadja magát, a 
támadó lecseréli a sajátjára az irányítóközpontot, és ettől kezdve ő 
irányítja a rendszert (a megmaradt erőforrásközpontokkal együtt). 
 
A HARC FOLYTATÁSA 
Ha az invázió nem sikeres, vagy a védekező nem adta meg magát, 
egy új harci kör kezdődik. Anélkül, hogy további parancsokat 
kellene erre elkölteni, folytassátok az inváziót mindaddig, amíg a 
védekező meg nem adja magát, vagy az invázió bármilyen módon 
véget nem ér. 
 
ERŐFORRÁSKÖZPONTOK ELBIRTOKLÁSA 
Ha egy riválisod egy invázió során átveszi az irányítást egy kutató-
központod felett, ki kell választanod egy aktív fejlesztésprojectedet, 
és át kell adnod neki. A fejlesztéskártyán lévő kutatásjelzőket el kell 
dobnod a közös készletbe. Ha egynél több kutatóközpontod irányí-
tását veszi át, akkor minden egyes ilyen központ után át kell adnod 
neki egy-egy projectedet. Ha egy kutatóközpontod megsemmisül, 
nem kell átadnod neki semmit, hanem el kell dobnod egy aktív 
fejlesztésprojectedet. Szintén nem kell átadnod semmit, ha éppen 
nincs egyetlen aktív projected sem. Az átadott fejlesztéskártyák a 
támadó projectterületére kerülnek, és úgy fejlesztheti a további-
akban őket, mintha a saját fejlesztései lennének! 
 
CSILLAGBÁZIS ELBIRTOKLÁSA 
A csillagbázisok túl értékesek ahhoz, hogy csak úgy elpusztítsátok 
őket. Ha egy csillagbázis kerül egy rendszerbe, az ott is marad a 
játék végéig. Ha egy rendszer irányítását átveszi egy másik játékos, 
akkor a csillagbázis is az irányítása alá kerül. Ha sikerül elbirtokol-
nod egy csillagbázist egy rivális játékostól, vedd el az egyik 
parancsjelzőjét. Tedd az elvett parancsjelzőt a többi jelződ közé, a 
kimerült oldalával felfele (ebben a fordulóban még nem használha-
tod). Ha egy csillagbázis tulajdonost vált, innentől kezdve csak az új 
tulajdonos csillagbázisokra vonatkozó speciális képességei lesz-
nek rá érvényesek. 
 

 
 
 

Ha a totális megsemmisülés következtében a védekező elveszíti a 
csillagbázisa irányítását, de a rendszert a támadó nem ellenőrzi, a 
védekezőnek el kell dobnia egy parancsjelzőjét. Az első olyan 
játékos, aki átveszi ezen csillagbázis rendszerében az irányítást, 
kap 1 új parancsjelzőt. 
 
IRÁNYÍTÁS NÉLKÜLI RENDSZEREK INVÁZIÓJA 
Egyes bolygók fejlesztettek, de irányítás nélküliek. Az ilyen bolygók 
ellen a megszokott módon tudsz inváziót vezetni, de a rendszerben 
nincs irányítóközpont az invázió során. Az ilyen rendszerek erőfor-
rásközpontjai ugyanúgy 1-1 kockával védekeznek, mint rendesen. 
A támadó jobb oldalán ülő játékos dob az ilyen rendszer nevében, 
mint védekező játékos. A térgörbítő civilizációk találati dobásait az 
inváziót végrehajtó játékos pajzsainak szintje a megszokott módon 
módosítja, és viszont. 
 
CIVILIZÁCIÓK TECHNIKAI SZINTJEI 
Néhány „civilizáció” típusú felfedezéskártya következtében térgör-
bületjelzőket és erőforrásközpontokat kell elhelyezni a felfedezett 
rendszerkorongon. Az elhelyezésre kerülő térgörbületjelzők száma 
megegyezik a felfedezett civilizáció technológiai szintjével. Minél 
magasabb egy civilizáció szintje, annál jobbak a fegyverei és a 
pajzsai is. 
 

 a civilizáció találati pajzs- hegemónia- 
 szintje dobás módosító ellenállás 
 
 1. SZINT 
 
 
 2. SZINT 
 
 
 3. SZINT 
 
 
 

Amikor egy sikeres invázió következtében átveszed egy térgörbítő 
civilizáció rendszere felett az irányítást, dobd el a rendszerkorongon 
lévő térgörbületjelzőket.  
 

Megjegyzés: civilizációkártya asztalon tartása helyett könnyedén 
kiszámíthatod minden fejlett civilizáció találati dobását úgy, ha a 
civilizáció szintjét levonod 6-ból. Például: egy 2. szintű civilizáció 
találati dobása (6-2=) 4+. A térgörbületjelzők száma megegyezik a 
pajzsmódosítóval és a civilizáció alap hegemónia-ellenállásával, 
azaz a  civilizáció szintjével. A hegemónia-ellenállást a rendszerben 
lévő központok száma még megnöveli. 
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 KULTURÁLIS HEGEMÓNIA 
 

Ha az űrhajóid elfoglalnak egy fejlesztett rendszert, amelyet nem te 
irányítasz, megkísérelheted kulturális hegemónia révén átvenni a 
rendszer irányítását. A rendszer hegemónia-ellenállása attól függ, 
hogy milyen fejlett az infrastruktúrája és mekkora a rendszert 
aktuálisan irányító riválisod befolyása. 
 

Általában 2 kultúrajelző szükséges ahhoz, hogy megkíséreld egy 
rendszer irányítását kulturális hegemónia révén: az egyik a kísérlet 
elkezdéséhez, a másik pedig akkor, ha sikeres volt a kísérleted. 
 

Egy rendszer hegemónia-ellenállása megegyezik a rendszerben 
lévő struktúrák, és az azt irányító játékos befolyásjelzőinek számá-
nak összegével. Minden csillagbázis és központ egyaránt 1-1 
struktúrának számít, és mindegyik egyet ad hozzá a rendszer 
hegemónia-ellenállásához. 
 

Egy rendszer kulturális hegemóniával való átállításának megkísér-
léséhez költs el 1 parancsot, és dobj el 1 kultúrajelzőt a közös 
készletbe. Ezután dobj egy kockával, és az eredményhez add 
hozzá a befolyásjelzőid aktuális számát. Ha a teljes összeg maga-
sabb, mint a rendszer hegemónia-ellenállása, akkor eldobhatsz egy 
újabb kultúrajelzőt, majd lecserélheted a rendszer irányítóközpontját 
a sajátodra. 
 
 
 
 

Mivel a romulán befolyás + 
a dobás eredménye 
nagyobb, mint a rendszer 
struktúráinak száma + az 
azt irányító klingonok A romulánok 
befolyása, a romulánok a sikeres 
átveszik az irányítást. dobás után 
 elköltenek még 1 kultúrajelzőt. 
 
 HEGEMÓNIA- 
 ELLENÁLLÁS 

 
Például: a romulánok (2 befolyásjelző) elfoglalnak egy klingon 
rendszert. A rendszerben 3 struktúra van (2 erőforrásközpont +1 
irányítóközpont) és a klingonok 1 befolyásjelzője 4-es hegemónia-
ellenállást biztosít a rendszernek. A romulánok elköltenek egy 
parancsot, és eldobnak 1 kultúrajelzőt a hegemónia megkísérlésé-
hez. 3-ast dobnak a kockával, ami a 2 befolyásukkal együtt: 5. Ez 
magasabb a rendszer hegemónia-ellenállásánál, így a kultúrájuk 
elnyomja azokét, és átveszik az irányítást! 
 

Tipp: ha a rendszer hegemónia-ellenállásából levonod a saját 
befolyásjelzőid számát (a fenti példában a romulánok levonnak 
négyből kettőt), akkor a kapott számnál nagyobbat kell dobnod a 
siker érdekében (a példában legalább 3-at). 
 

A TÉRGÖRBÍTŐ CIVILIZÁCIÓK  
FELETTI HEGEMÓNIA 
Amikor felfedezel egy 1-3. szintű, 
fejlett, térgörbítő civilizációt, a felfe-
dezéskártya utasítása alapján el 
kell helyezned a rendszerben 
bizonyos számú térgörbületjelzőt 
és erőforrásközpontot. 
 

Az ilyen független civilizációk  
 

hegemónia-ellenállásához minden esetben add hozzá az adott 
rendszerkorongon lévő térgörbületjelzők számát. A független 
civilizációk nem rendelkeznek irányítóközponttal, így a hegemónia-
ellenállásuk egyenlő a rendszerkorongon lévő erőforrásközpontjaik, 
és térgörbületjelzőik számával. 
 

Egy irányítás nélküli, fejlett civilizációs rendszer hegemónia- 
ellenállása egyenlő a rendszer erőforrásközpontjainak és 

térgörbületjelzőinek számával. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HEGEMÓNIA- 
 ELLENÁLLÁS 

 
Például: a romulánok egy 3. szintű, fejlett, térgörbítő civilizáció 
rendszerének az irányítását szeretnék átvenni kulturális hegemónia 
révén. A rendszerkorongon 3 erőforrásközpont és 3 térgörbületjelző 
van, így a rendszer hegemónia-ellenállása: 6. A romulánoknak 
legalább 7-et kell kapniuk a dobásuk befolyással megnövelt ered-
ményeként, azaz legalább 5-öst, vagy nagyobbat kell dobniuk a 
siker érdekében. 
 

Egy térgörbítés előtti, fejletlen, lakott rendszer irányítását nem 
veheted át kulturális hegemónia révén, hanem kolonizálod kell őket 
az építésfázisodban. 
 

Megjegyzés: még ha olyan magas is a befolyásod, hogy a 
kulturális hegemónia révén már 1-es dobással is (automatikusan) 
átvennéd egy rendszer felett az irányítást, akkor is el kell költened a 
szükséges 2 kultúrajelzőt. 
 
CSILLAGBÁZISOK ÉS KUTATÓKÖZPONTOK MEGSZERZÉSE 
Akárcsak egy invázió esetén, ha megszerzed egy csillagbázissal 
rendelkező rendszer irányítását, kapsz +1 parancsjelzőt. Ha pedig 
átveszed egy riválisod rendszerének irányítását, akkor minden 
átvett kutatóközpont után át kell adnia neked 1-1 fejlesztéskártyáját 
a projectterületéről. További részleteket lásd a 20. oldalon. 
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CSILLAGBÁZISOK ÉS FLOTTÁK LÉTREHOZÁSA 
A csillagbázisok segítségével űrhajókat építhetsz az otthonvilágod-
tól távol, a űrhajóid flottába tömörítésével pedig sokkal hatéko-
nyabban tudod mozgatni őket, ráadásul élvezheted a flottád speci-
ális képességének hatását is. 
 
CSILLAGBÁZIS LÉTREHOZÁSA 
Egy csillagbázis létrehozása komoly dolog, 
melyet nem szabad könnyedén venned. Egy 
csillagbázis létrehozásához költs el egy paran-
csot, majd tedd az egyik csillagbázisjelződet 
egy általad irányított rendszerbe. 
 

A csillagbázis létrehozásának nincs erőforrásköltsége, de csupán 
hármat hozhatsz létre az egész játék során. Befolyási szintenként 
csak egy csillagbázist hozhatsz létre, de ennél többet is irányíthatsz, 
ha sikerül egy riválisodtól elbirtokolnod. Miután elhelyezésre került, 
a csillagbázis többet már nem mozgatható máshova, nem dobható 
el, illetve nem semmisíthető meg. 
 

Minden általad irányított csillagbázis eggyel megnöveli a parancsjel-
zőid számát. Az új parancsjelzőt a „kimerült” oldalával felfele kapod 
meg, úgyhogy azt majd csak a következő fordulóban használhatod. 
 
FLOTTA LÉTREHOZÁSA 
Egy flotta létrehozásához az űrhajóidnak ugyanazon szektorban, 
az otthonvilágodon, vagy egy csillagbázisodon kell lenniük. Csak 
ezen rendszerekben tudod az űrhajóidat egy speciális képességgel 
rendelkező flottakonfigurációba rendezni. Egy flotta létrehozásához 
költs el egy parancsot, vedd le a flottát alkotó űrhajóidat a játékterü-
letről, és tedd őket a kiválasztott flottakártyád tetszőleges oldalára. 
Ezután a megfelelő sorszámú flottajelződet tedd le arra a szektorra, 
ahonnan az űrhajóidat elvetted (ahol a flottádat létrehoztad). 
 
 

A Szövetség létrehoz 
egy flottát, amihez a 
flotta részét képező 
4 űrhajóját átteszi 
a flottakártyájára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szövetségi flottát ettől  
kezdve egy flottajelző fogja 
a játéktáblán jelképezni. 

 

FLOTTÁK TÍPUSAI ÉS MÉRETE 
Minden civilizációnak 3 eltérő flottakártyája van, melyek mindegyike 
kétoldalas. Minden flottakártya oldal eltérő speciális képességgel 
rendelkezik, és maximum csak a feltüntetett számú (a „dobozok” 
száma) űrhajóból állhat. Amikor létrehozol egy flottát, válaszd ki a 
használni kívánt oldalt, a még rendelkezésre álló flottakártyáid 
közül. A flottakártyád másik oldalának használatához fel kell oszlat-
nod ezt a flottádat, és egy újat kell létrehoznod az otthonvilágodon, 
vagy egy csillagbázisodon. 
 
A FLOTTÁK SZÁMA 
Csak annyi flottát hozhatsz létre, ahány befolyásjelződ van éppen, 
azaz soha nem lehet több flottád, mint befolyásod. A flottáidat 
tetszőleges sorrendben hozhatod létre, vagyis elsőként akár a 3-as 
jelű flottával is kezdhetsz, ha azt szeretnéd. 
 
ŰRHAJÓK HOZZÁADÁSA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA A FLOTTÁBÓL 
A mozgásparancs előtt, vagy az után hozzáadhatsz, vagy 
eltávolíthatsz űrhajókat a flottából. Nem adhatsz hozzá és nem 
távolíthatsz el űrhajókat egy flottából viszont annak mozgása 
közben. Ehhez a flottának nem kell az otthonvilágon, vagy egy 
csillagbázisod rendszerében tartózkodnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A két különálló klingon űrhajó 
 csatlakozik a 2-es klingon flottához. 

 
EGY FLOTTA FELOSZLATÁSA 
A körödben bármikor, akár az építésfázisodban is, dönthetsz úgy, 
hogy feloszlatod az egyik flottádat. Ekkor vedd le a flottajelződet, 
tedd a flottakártyán lévő űrhajóidat abba a szektorba, ahol a flotta-
jelződ volt, és tedd vissza a saját készletedbe a kiürült flotta-
kártyádat. Ha egy flottád háromnál kevesebb űrhajót tartalmaz, 
azonnal és automatikusan feloszlik. Nem kell parancsot elköltened 
egy flottád feloszlatásához. 
 
FLOTTÁK AZ ŰRCSATÁKBAN 
Ha egy flottával, és különálló űrhajókkal egyaránt részt veszel egy 
űrcsatában, elkülönítve dobj nekik, ha a flottádnak van bármilyen 
olyan különleges képessége, amelyik befolyásolja a támadásait. 
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 EGY PROJECT ELINDÍTÁSA 
 

A körödben elkölthetsz egy parancsot arra, hogy 2 kártyát húzhass 
a fejlesztéspaklidból, és egyet közülük képpel felfelé a projectterü-
letedre tehess. Maximum annyi aktív projected lehet, ahány kutató-
bázisod van éppen összesen az általad irányított rendszereidben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A romulán játékos elkölt egy parancsot, és felhúz 2 fejlesztés- 
kártyát a paklijából. Összesen 3 kutatóközponttal rendelkezik,  
tehát maximum 3 aktív projectje lehet. Mivel eddig csak 2 aktív 

projectje van, a kihúzott kártyák közül eldobja az egyiket, 
a másikat pedig képpel fölfelé a projectterületére fekteti. 

 
Akkor is elindíthatsz egy új projectet, amikor már az éppen enge-
délyezett maximális számú fejlesztéskártya fekszik a projectterülete-
den. Ilyen esetben is a projectterületedre fektetheted az egyik 
újonnan felhúzott fejlesztéskártyát (a másikat dobd el), de ezután 
azonnal el kell dobnod a projectterületedről egy kártyát (ami lehet 
egy már korábban ott lévő kártya is), hogy az összes aktív projec-
ted száma ne legyen magasabb, mint a kutatóközpontjaid száma. 
 

Játék közben, ha bármi okból kutatóközponto(ka)t veszítesz, azon-
nal el kell dobnod annyi aktív projectedet, hogy maximum annyi 
fejlesztéskártya maradjon a projectterületeden, mint a megmaradt 
kutatóközpontjaid száma. 
 

Az eldobott fejlesztéskártyáidat tedd vissza a fejlesztéspaklid aljára, 
a kártyákon esetleg rajta lévő kutatásjelzőket pedig tedd vissza a 
közös készletbe. Ezután ne keverd meg a fejlesztéspaklidat! 
 

Megjegyzés: előfordulhat, hogy fejlesztéskártyát zsákmányolsz egy 
másik játékostól. Ha egy ilyen fejlesztéskártyát dobsz el a project-
területedről, akkor az a kártya az eredeti tulajdonosa fejlesztés- 
    paklijának aljára kerül vissza. 

 

 SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK HASZNÁLATA 
 

A fejlesztéskártyáidon, vagy a parancskonzolodon található 
speciális képességeid egy része előírja, hogy egy parancsot kell 
elköltened a használatukhoz. A parancs elköltését igénylő speciális 
képességeidet a fordulóban többször is használhatod. Hacsak a 
leírás másként nem rendelkezik, a speciális képességeidet csak a 
saját körödben tudod használni. 
 

Néhány kártya speciális képessége arra utasít, hogy „merítsd ki” a 
kártyát. Ez azt jelenti, hogy a használata után el kell forgatnod ezt a 
kártyát. Az ilyen képességű kártyáidat fordulónként csak egyszer 
használhatod. A kimerült (elforgatott) kártyáid majd a forduló végén, 
az újratöltésfázisban fognak visszafordulni, és válnak ezzel ismét 
használhatóvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elbűvölő! 
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 ÚJRATÖLTÉSFÁZIS 
 

Minden forduló az újratöltésfázissal zárul, amelyben néhány alap-
vető „játékkarbantartást” kell végrehajtanotok, illetve begyűjthetitek 
az erőforrásközpontjaitok által termelt erőforrásokat. 
 
GYŐZELEM ELLENŐRZÉSE 
Az újratöltésfázis kezdetén ellenőrizni kell, hogy valaki nem 
szerezte-e meg a befolyás (5 befolyásjelző birtoklása), vagy a 
katonai (a sajáttal együtt 3 otthonvilág birtoklása) győzelmet. A játék 
megnyerési feltételeiről a 4. oldalon olvashatsz részletesen. 
 
MEGSEMMISÜLÉS 
Ha egy játékosnak nincs egy űrhajója sem, és nem irányít egyetlen 
rendszert sem, a civilizációja megsemmisült, és ez a játékos kiesik a 
játékból. 
 
ERŐFORRÁS-BEGYŰJTÉS 
Minden játékosnak el kell vennie a közös készletből 1-1 megfelelő 
erőforrást, minden éppen általa ellenőrzött erőforrásközpontja után. 
Minden erőforrásközpont 1-1 megadott típusú erőforrást termel: egy 
termelőközpont 1 termelésjelzőt, egy kutatóközpont 1 kutatásjelzőt, 
egy kultúrközpont pedig 1 kultúrajelzőt. Néhány elkészült fejleszté-
sed is termelhet ilyenkor erőforrásokat a számodra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ERŐFORRÁSTERMELÉS: 
 
 
 

 
KERESKEDELMI PROFIT 
Minden kereskedelmiszerződés- 
kártyán erőforrás-szimbólumokat 
találsz. Ebben a lépésben be- 
gyűjtheted a rivális játékosoktól 
kapott, épp nálad lévő kereske- 
delmiszerződés-kártyáidon lévő 
erőforrásokat. 
 

Tipp: ha neked van a legtöbb 
érvényes kereskedelmiszerző- 
désed, tovább növelheted ezek 
segítségével az előnyödet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lítiumfeldolgozó-központ. 
 
Például: a klingon játékos jelenleg egy szövetségi kereskedelmi-
megállapodással (1 termelésjelző), és egy romulán megállapodással 
(2 termelésjelző) rendelkezik, illetve nála van a saját 3 termelésjel-
zős kereskedelmiszerződés-kártyája is. Az erőforrás-begyűjtés 
lépésben a klingon játékos a saját kártyája után semmit nem kap 
(önmagával nem kereskedhet), a 2 riválisa nála lévő kártyái után 
viszont (1+2=) 3 termelésjelzőt vehet el a közös készletből. 
 

Ne feledd, hogy a saját kereskedelmiszerződés-kártyáid semmit nem 
érnek a számodra, csak a riválisaidtól kapott kártyák után kapsz 
erőforrásokat. 
 
KIMERÜLT KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK 
Néha a nálad lévő kereskedelmiszerződés-kártyáid kimerülnek. 
Semmilyen erőforrást nem kapsz az ilyen kimerült kártyák után. A 
kimerült kereskedelmiszerződés-kártyáidat csak akkor vonhatod 
vissza, illetve akkor cserélheted le, ha azok a karbantartás során 
már frissültek (visszafordultak). 
 

Megjegyzés: a romulán „Gyanakvás” (Suspicious) speciális képes-
ség előírja, hogy minden megkapott kereskedelmiszerződés-kártyát 
kimerült állásban kell elhelyezniük. Ez arra kényszeríti a romulán 
játékost, hogy egy teljes fordulót várjon, amíg részesülhet a meg-
kötött kereskedelmi szerződések hasznából. 
 
A FEJLESZTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ ERŐFORRÁSOK 
Néhány fejlesztéskártya valamilyen erőforrást termel a tulajdono-
sának. Ezeken a kártyákon gyakran nem szerepel maguknak az 
 

erőforrásoknak a szimbóluma, mivel általában 
körről-körre változik a hatásuk. 
 

Például: a bal oldali kártya 1-1 kutatásjelzőt 
ad a szövetségi játékosnak minden általa 
irányított csillagbázisa után. Ahogy a szövet-
ségi játékos egyre több csillagbázist irányít 
(vagy elveszíti pár általa irányított csillag-
bázisát), a fejlesztéskártya által adott kutatás-
jelzők száma is párhuzamosan változni fog. 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

 
KARBANTARTÁS 
Miután minden játékos begyűjtötte az erőforrásait, a következő 
játékforduló előtt még meg kell tennetek pár dolgot. 
 
1. KÁRTYÁK ÉS JELZŐK FRISSÍTÉSE 
Minden kimerült (elforgatott) kártyát és parancsjelzőt frissíteni kell 
(vissza kell forgatni), így ismét felhasználhatókká válnak a követ-
kező játékfordulóban. 
 

Minden játékosnak alapból 5 parancsjelzője van, illetve +1 extra 
parancsjelzőt kap minden általa irányított csillagbázisa, és az egyes 
fejlesztései után. 
 
2. KERESKEDELMISZERZŐDÉS-KÁRTYÁK FRISSÍTÉSE 
Általában a kereskedelmiszerződés-kártyák normál állásban kerül-
nek egy játékos elé, és úgy is maradnak a játék során. Azonban 
néha kimerült állásba fordulhatnak. A karbantartás során ezeket a 
kártyákat is frissíteni kell. 
 
3. JELZŐK HOZZÁADÁSA A TÉRGÖRBÜLETBEN LÉVŐ HAJÓKHOZ 
Ebben a lépésben adj minden 
térgörbületben tartózkodó űrhajód-
hoz 1-1 térgörbületjelzőt. Tedd a 
jelződet az űrhajód mellé oda, 
ahová az első jelzőt is tetted (ahol 
belépett a térgörbületbe). 
 

Tipp: bár egy parancs elköltésével 
is adhatsz térgörbületjelzőt az 
ilyen űrhajóidhoz, ám ha türelmes 
vagy, ezen lépés során ingyen is 
kaphatsz egy-egy darabot. 
 
4. TEGYÉL KUTATÁSJELZŐT A BOLYGÓKÖZI TÜNEMÉNYEKRE 
Ebben a lépésben 
tegyél 1-1 kutatás- 
jelzőt minden olyan 
bolygóközi tünemény 
korongjára, ahol épp 
nincs ilyen jelző. Ha 
egy tüneményen már 
van egy kutatásjelző, 
ne tegyél rá még egyet. 
Az első játékos, aki 
sikeresen szembenéz 
a tünemény veszélyé- 
vel, történjen ez bár- 
melyik játékfordulóban 
is, azonnal megkapja 
a tünemény korongján 
lévő kutatásjelzőt, amit 
elhelyezhet az egyik 
   aktív projectkártyáján. 
 
 

„Mi, klingonok, úgy gondoljuk, hogy a legjobb 
élmény, amit megoszthatunk másokkal, az a halál.” 
                                                 - Worf parancsnok 

Tegyél 1-1 
térgörbületjelzőt 
minden térgörbületben 
  lévő űrhajód mellé. 

Tegyél 1-1 kutatásjelzőt minden olyan 
bolygóközi tünemény korongjára, amit 
már felfedeztek, és amin épp nincs  
ilyen jelző. 
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 OPCIONÁLIS SZABÁLYOK 
 

Az alábbiakban olyan opcionális szabályokat találsz, amelyek 
segítségével a játék nagyobb kihívást jelenthet, illetve gyorsabb, 
vagy egyszerűbb lehet. A játékotokban használhatjátok a felsorol-
tak bármelyikét, akár mindegyiket is egyszerre, vagy egyiket sem, a 
közös döntésetek szerint. Nyugodtan találj ki saját változatokat és 
háziszabályokat! 
 
 
A JÁTÉKOT GYORSÍTÓ SZABÁLYOK 
Az alábbi szabályok kicsit gyorsítanak a játék menetén. Hasznosak 
lehetnek, ha híján vagytok az időnek. 
 
1. EGYIDEJŰ ELSŐ FORDULÓK 
Minden játékos egyszerre, szimultán hajtja végre az első pár 
fordulót, egyszerre építkezik, és költi el a parancsait. Ez mindaddig 
folytatódhat, amíg a játékosok kapcsolatba nem lépnek egymással. 
 
2. EXTRA KEZDETI ERŐFORRÁSOK 
Minden játékos 8-8 termelésjelzővel, 6-6 kutatásjelzővel és 4-4 
kultúrajelzővel kezdi a játékot. 
 
3. KEZDŐ FEJLESZTÉSEK 
A játék előkészítése során minden játékos egy már elkészült 
fejlesztést kap (a kezdeti fejlesztésén túl). Vagy minden játékos 
véletlenszerűen húzzon a paklijából 1-1 fejlesztéskártyát, és tegye 
azt a fejlesztésterületére, vagy mindenki szabadon átnézve a 
pakliját, válasszon magának egy fejlesztéskártyát. 
 
4. VÉLETLEN KÖRSORREND 
Ahelyett, hogy erőforrásokat kellene felajánlanotok a kezdeménye-
zésfázisban a sorrendkártyák kiválasztása érdekében, minden 
forduló elején véletlenszerűen osszátok szét egymás között a 
sorrendkártyákat. 
 
5. VAD KULTÚRA 
A kultúrajelzők felhasználhatók a játék során akár kutatásjelzőként, 
akár termelésjelzőként is. 
 
6. KÖNNYEBB BEFOLYÁSSZERZÉS 
Egy befolyásjelző ára csupán 4 kultúrajelző (5 helyett). 
 
 
HALADÓ SZABÁLYOK 
Ha már néhány játékon túl vagytok, mint tapasztalt kapitányok 
kipróbálhattok néhányat az alábbi, a játékot nehezítő opcionális 
szabályok közül is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Elképzelhető, hogy valaki egyáltalán nem követ el hibát,  
mégis állandóan veszít. Ez egyáltalán nem számít 

gyengeségnek, hisz ez maga az élet.” - Picard kapitány 
 

1. TITKOS KÖRSORREND 
Használjatok kétszer annyi sorrendkártyát, mint ahány játékos van. 
Minden játékforduló kezdeményezésfázisa elején keverd össze 
ezeket a kártyákat képpel lefelé, majd - anélkül, hogy megnéznéd 
őket - tedd félre a felét, a megmaradt kártyákat pedig (továbbra is 
képpel lefelé) tedd egy kupacba középre. A felajánlott erőforrásoktól 
függő sorrendben, amikor valakire sor kerül, felveszi a középre tett 
kártyák kupacát, és titokban választ magának egyet, majd vissza-
teszi a többit. Csak akkor kell mindenkinek felfednie a kártyáját, 
hogy a tényleges körsorrendet meg lehessen állapítani, miután már 
mindenki választott magának egy-egy sorrendkártyát. 
 
2. VÉLETLEN GALAXIS 
Ahelyett, hogy a játék előkészítése során különválogatnád a 
bolygóközi tüneményeket, keverd be őket a rendszerkorongok 
teljes kupacába. 
 
3. KORLÁTOZOTT KERESKEDELMI ÚTVONALAK 
Ahelyett, hogy minden alkalommal engedélyt kellene kérned egy 
veled békében lévő riválisod űrhajóit tartalmazó szektorba való 
belépéshez, illetve azon való keresztülutazáshoz, szabadon 
mozoghatsz az ilyen szektorokon keresztül. A kereskedelmi 
szerződéseidet viszont csak a saját körödben vonhatod vissza. 
 
4. SZERÉNY KEZDETEK 
A játékosok erőforrásjelzők és befolyásjelző nélkül kezdik a játékot. 
 
5. FÓKUSZÁLT KUTATÁS 
Amikor elköltesz egy parancsot egy új project elkezdéséhez, 
átnézheted a saját fejlesztéspaklidat, és szabadon kiválaszthatsz 
belőle egy kártyát projectként ahelyett, hogy a pakli tetejéről húznál 
2 lapot. 
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 PÉLDA AZ ELSŐ FORDULÓRA 
 

Az első fordulóban mindenki 3 űrhajóval kezd a saját otthonvilágán, 
készen állva a Galaxis meghódítására. Az alábbiakban egy példa-
forduló leírását találod. Ebben a példában Sally a Szövetséget 
irányítja. A „Véletlen Galaxis” speciális szabály van érvényben, 
amely belekeveri a tüneményeket a rendszerkorongok közé. 
 

ÉPÍTÉSFÁZIS 
Sally az első játékkörét 3 termelés-, 3 kutatás- és 3 kultúrajelzővel 
kezdi. Mivel még nem fedezett fel új rendszereket, és a Föld egy 
teljesen kifejlesztett rendszer, nincs annyi választási lehetősége, 
mint amennyi a későbbi köreiben lesz majd. 
 

Sally úgy dönt, elkölt 1 termelésjelzőt, és épít egy újabb űrhajót. Így 
még mindig marad 2 termelésjelző a saját készletében, ami elegen-
dő lesz majd a következő fordulóban egy termelőközpont megépíté-
séhez, amennyiben felfedez egy új, fejlesztés nélküli rendszert, 
amelyet kolonizálni tud. 
 

PARANCSFÁZIS 
A parancsfázisa kezdetén Sallynek 5 parancsjelző áll rendelkezé-
sére, így 5 parancsot adhat ki a körében. Az első parancsával Sally 
elindítja egy új projectjének fejlesztését. Az első parancsjelzőjét 
átfordítja a „kimerült” (Exhausted) oldalára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sally felhúzza a 2 legfelső fejlesztéskártyáját a paklijából, az 

egyiket képpel felfelé lerakja a projectterületére, a másikat 
pedig visszateszi a paklija aljára. Mivel egyetlen kutató- 

központja van jelenleg, így összesen 1 aktív projectje lehet. 
 

Fontos döntést kell meghoznia: építsen-e csillagbázist a Föld 
rendszerébe, vagy sem? A csillagbázis ugyan eggyel megnövelné 
a parancsjelzői számát, ami nagyon hasznos, viszont Sally már 
alapból építhet űrhajókat az otthonvilágán, így a csillagbázis másik 
speciális  képessége feleslegessé válna itt. Sally inkább kivár, és 
megnézi, milyen rendszert fedezhet fel. 

 

A MÁSODIK PARANCS 
Második parancsával Sally az 
egyik űrhajóját beküldi a 
térgörbületbe. Átteszi a Föld 
rendszerkorongjáról az egyik 
űrhajóját a korong mellé, és 
mellétesz 1 térgörbületjelzőt. 
 
A HARMADIK PARANCS 
Sally elkölti a harmadik parancsát is arra, hogy az éppen 
térgörbületben lévő űrhajója elhagyja a térgörbületet. 1 térgörbület-
jelző van az űrhajója mellett (amit épp az előző parancsával tett 
mellé), így egy rendszernyi távolságot utazhat az űrhajója. Mivel a 
Föld rendszeréhez még nem csatlakozik egyetlen űrsáv sem, ezért 
elsőként el kell helyezni egyet. Sally dob az űrsávkockával (egy  
3-ast), és tetszőleges irányba elhelyez egy 3 szektor hosszú új 
űrsávot. Az űrhajója az űrsáv végén lévő rendszerben bukkan ki a 
térgörbületből, ezért elveszi a legfelső rendszerkorongot a rendszer-
kupac tetejéről, és képpel felfelé elhelyezi azt az űrsáv végén. 
 
 
 
 
 
 

 
A térgörbületben haladó űrhajó egy 
új űrsávot, és egy új rendszerkorongot 
(egy tüneményt) is felfedez. 

 
Az új rendszer egy bolygóközi tünemény, a Murasaki 321. Sally 
űrhajójának most szembe kell néznie a tünemény 5-ös szintű 
veszélyével (Sally pajzsmódosítója még 0). Sally 4-est dob egy 
kockával, így az űrhajója megúszta a veszélyt. 
 

Mivel Sally űrhajója túlélte a veszélyt, leveheti a tünemény korong-
járól a játékba kerülésekor elhelyezett kutatásjelzőt, és elhelyezheti 
az egyik aktív projectjén. Mivel egy aktív projectje van, így a jelző a 
„Starfleet Diplomatic Corps” kártyájára kerül. A Szövetség speciális 
képesség (Explore Strange New Worlds) miatt Sally ekkor kap 1 
kultúrajelzőt, hiszen felfedezett egy új tüneményt. 
 
 

Sally űrhajója sikeresen szembenéz a veszéllyel, 
így nem semmisül meg, és Sally meg- 
kapja a korongon lévő kutatásjelzőt. 
 
 
 
 

Az így kapott kutatásjelzőt 
Sally ráteszi az éppen futó 
aktív projectkártyájára. 
 

A jelző jelöli, 
hogy az űrhajó 
épp térgörbü- 
letben van. 
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A NEGYEDIK ÉS ÖTÖDIK PARANCS 
Sally a negyedik és ötödik parancsával egy másik űrhajóját is 
beküldi a térgörbületbe (egy másik irányba), majd kilép belőle, egy 
újabb rendszert felfedezve. 
 

Sally ismét dob az űrsávkocká-
val (ezúttal 2-est), elhelyez egy 
2 szektor hosszú új űrsávot, 
szintén a Föld rendszerkorong-
jához csatlakozva, majd egy 
újabb rendszerkorongot. Ez egy 
nem veszélyes bolygórendszer, 
így Sallynek húznia kell egy 
felfedezéskártyát. 
 

A második rendszer, amit a Szövetség felfedez, egy 2-es 
szintű térgörbítő civilizáció bolygója, a Delta IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sally rátesz a rendszerkorongra 2 térgörbületjelzőt, valamint 
1 termelő- és 1 kutatóközpontot a kártya utasításai szerint. 

 
A Delta IV rendszerkorong 2 (kék) kutatási és 1 (szürke) nyílt kapa-
citással rendelkezik. A felhúzott felfedezéskártya szerint 2 erőforrás-
központot kell Sallynek itt elhelyeznie. Elsőként el kell helyeznie 
annyi termelőközpontot, amennyit csak bír, így a nyílt kapacitás 
miatt 1 termelőközpont kerül a rendszerkorongra. Ezután el kell 
helyeznie annyi kutatóközpontot, amennyit csak bír, de a kártya 2 
erőforrásközpont korlátozásán belül, így 1 kutatóközpont kerül a 
rendszerkorongra. Ha később majd Sally irányítja ezt a rendszert, 
még 1 kutatóközpontot építhet itt. 
 

A Szövetség speciális képessége 
miatt Sally kap még 1 kultúrajelzőt, 
az új civilizáció felfedezése miatt. 
Jelenleg Sallynek 5 kultúrajelzője 
van, amiből most azonnal vehetne 
1 befolyásjelzőt, de Sally úgy dönt, 
inkább tartalékolja őket, hátha át 
tudja venni a Delta IV irányítását a 

következő fordulóban, egy sikeres kulturális hegemónia próba 
révén, amihez 2 kultúrajelző szükséges.  
 

Mivel Sally elköltötte minden parancsjelzőjét, a köre véget ér. 
 

A KÖVETKEZŐ FORDULÓ STRATÉGIÁJA 
A tünemény és a lakott rendszer 
felfedezése egyben azt is jelenti, 
hogy Sally nem tud majd egy új 
kolóniát létrehozni a következő 
fordulóban. A fejlett rendszert csak 
invázió, vagy kulturális hegemónia 
révén szerezheti meg, ám a Szövet-
ség soha nem hajthat végre inváziót  
egy fejlett civilizáció ellen, így Sallynek mindenképp meg kell majd 
kísérelnie kulturális hegemónia révén átvenni a Delta IV felett az 
irányítást. Ez a két megépült erőforrásközpont miatt mindenképp 
megéri neki! 
 

Mindkét erőforrásközpont eggyel növeli a rendszer hegemónia- 
ellenállását, akárcsak a 2 térgörbületjelző. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HEGEMÓNIA- 

 ELLENÁLLÁS 
 
 
Ahogy az fent is látható, a Delta IV 
rendszer hegemónia-ellenállása a 2 erő-
forrásközpont és a 2 térgörbületjelző 
miatt: 4. Sallynek 1 befolyásjelzője van, 
és a Szövetség kezdő fejlesztése +1-et 
ad minden kulturális hegemónia dobásá-
hoz. Amikor majd kulturális hegemónia 
révén megkísérli az irányítás átvételét a 
rendszer felett, 3-ast, vagy nagyobbat 
kell dobnia. 
 

Sally a következő fordulóban azt tervezi, 
hogy elindít egy újabb projectet, majd 
ismét megkísérli a Murasaki 312 
 

tüneményen tartózkodó űrhajójával elkerülni a veszélyt, hogy az 
első forduló végén a tünemény rendszerkorongjára kerülő újabb 
kutatásjelzőt is megszerezhesse, és elhelyezhesse azt az első 
aktív projectkártyáján, ami pont elegendő lesz annak befejezéshez. 
 

Ha minden úgy alakul, ahogy azt Sally eltervezi, lesz egy második 
általa irányított rendszere, és lesz egy befejezett fejlesztése is a 
kezdő fejlesztése mellett. 
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EGY JÁTÉKFORDULÓ MENETÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

 KEZDEMÉNYEZÉS VÉGREHAJTÁS ÚJRATÖLTÉS 
 

A legkisebb sorszámú sorrend-
kártya jelenlegi tulajdonosa 
kezdhet felajánlani erőforráso-
kat a galaktikus politika befo-
lyásolása, azaz a kezdemé-
nyezés megszerzésére. Az a 
játékos, aki a legtöbb erőforrást 
ajánlja fel, választhat elsőként 
a játékban lévő sorrendkártyák 
közül. 
 

Csak azok a játékosok ajánl-
hatnak fel erőforrásokat, akik 
már létesítettek kapcsolatot egy 
másik civilizációval. Aki nem 
ajánl fel erőforrást, illetve aki 
még nem létesített első kapcso-
latot, véletlenszerűen húz 
egyet a megmaradt sorrend-
kártyák közül. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 JÁTÉKTERVEZŐK 
 Sean Sweigart 
 Aaron Dill 
 
 GRAFIKUS TERVEZŐ 
 Katie Dillon 
 
 ENGEDÉLYEZÉSI KOORDINÁTOR 
 Peter Przekop 

Játéksorrendben minden játékos végrehajtja a 
komplett saját játékkörét az építésfázissal 
kezdve, és a parancsfázissal befejezve. Az 
egyes építési költségeket és a kiadható paran-
csokat megtalálod a referenciakártyákon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 KÉSZÍTŐK 
 
 TERVEZÉSI IGAZGATÓ 
 John Kovaleski 
 
 PRODUCEREK 
 Peter Simunovich 
 John-Pul Brisigotti 
 
 3D TERVEZÉS 
 Charles Woods 

Minden forduló végén ellenőrizni kell, hogy 
nem nyerte-e meg valaki a játékot, be kell 
gyűjteni az erőforrásokat, és fel kell készülni a 
következő fordulóra. 
 
Győzelem ellenőrzése: van-e olyan játékos, 
aki teljesítette a befolyás, vagy a katonai 
győzelem feltételeit? 
 
Erőforrások begyűjtése: minden játékos be-
gyűjti az erőforrásközpontjai, a nála lévő 
rivális kereskedelmiszerződés-kártyái, valamint 
a fejlesztései által termelt erőforrásait. 
 
Karbantartás: minden térgörbületben tartóz-
kodó űrhajó mellé 1-1 térgörbületjelző kerül, 
1-1 kutatásjelzőt kell tenni a bolygóközi tüne-
mények korongjára, ha nincs rajta, illetve 
frissíteni kell minden kártyát és parancsjelzőt. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 KÖSZÖNET ILLETI 
 John Van Critters, Marian Cordy és 
 Yasmin Elachi, Veronica Hart, 
 Brian Lady, Keith Lowenadler 
 
 Speciális köszönet a Battlefront Staff 
 csoport minden tagjának a vissza- 
 jelzéseikért és a játéktesztelésükért! 
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