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Alien Frontiers Áttekintés
Az Alien Frontiers egy erőforrás menedzselő és boly-

gó fejlesztő játék, 2-4 játékos számára. A játék során a 
bolygó körül keringő létesítmények adta lehetőségeket 
kiaknázva és idegen technológiát felhasználva, stratégiai 
pontokra kolóniákat építesz, hogy irányíthasd az újon-
nan felfedezett világot.

A játéktábla a bolygót, annak holdját, a bolygó körül 
orbitális pályán keringő űrállomásokat, és a naprendszer 
csillagát ábrázolja. A dobókockák, amelyeket a játék ele-
jén kapsz, reprezentálják a flottád űrhajóit. Ezeket az 
űrhajókat fogod az orbitális létesítményekhez rendelni, 
azért hogy erőforrásokhoz juss, bővítsd a flottádat, és 
betelepítsd a bolygót.

A játék folyamán kolóniákat építesz a bolygón, hogy 
területeit irányításod alatt tartsd. Minden terület sajátos 
előnyöket biztosít, és ha egy területet irányításod alatt 
tartasz, akkor ennek adottságait saját javadra fordítha-
tod.

A bolygó azelőtt egy idegen fajnak adott otthont, 
akik egy rendkívüli építményt hagytak hátra. Űrhajóidat 
felhasználva az építményben indított kutatásokra, csodá-
latos idegen technológiákat fedezel fel, amelyek hasz-
nálata előnyt biztosít számodra.

A győzelemhez, a flottád megfontolt irányítására van 
szükség, beépítve az idegen technológiát, a terjeszkedési 
tervekhez felhasználva a bolygó területei adta előnyöket, 
megakadályozva az ellenfeleidet saját kolóniáik felépíté-
sében. Vajon benned minden megvan ahhoz, hogy kolo-
nizálj egy új világot?
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Fontos Megjegyzés
A szabályismertetés során az „űrhajó”, vagy „űrhajók” rokon 
értelmű szavai a „kocka”, vagy „kockák” szavaknak. Ezek 
a szavak felcserélhetők.

Cél
Az ellenfeleidnél több befolyás megszerzése Alien Frontier 
játék során (Győzelmi Pontokban kifejezve), kolóniák épí-
tésével, valamint a területek feletti irányítás megszerzésé-
vel.
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24 Űrhajó Négy Színben

22 Idegen Technológia
Kártya

8 Terület Lapka 3 Mező Generátor
Jelölő

20 Szürke Érc Jelző 30 Narancssárga
Üzemanyag Jelző 

36 Kolónia Jelző Négy Színben1 Ereklye Űrhajó

1 Játéktábla

Játékelemek

1 Győzelmi Pont 
Pontozótábla
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4 Játékos Előkészület
Hajtogasd szét a játéktáblát és helyezd el úgy az asztalon, 
hogy minden játékos hozzáférjen. Tedd a pontozótáblát 
egy alkalmas helyre, és helyezz egy-egy nem használt ko-
lónia jelzőt minden színből a 0 vonalra. Jelöljetek ki egy 
játékost, aki kezeli a győzelmi pontokat a játék során.

Helyezd az átlátszó kockát a Burroughs Sivatag területen 
a négyzetre. Ez az Ereklye Űrhajó. Helyezz minden terü-
let lapkát felfelé fordítva a saját terültére, a játéktáblán.

Helyezd a narancssága üzemanyag jelzőket az asztalra, a 
Napenergia Átalakító közelébe. Ez az üzemanyag készlet.

Helyezd a szürke érc jelzőket az asztalra, a Holdbánya 
közelébe. Ez az érc készlet.

Keverd meg az idegen technológia kártyákat, majd tegyél 
három lapot felfelé fordítva az asztalra az Idegen Építmény
közelébe. Ez az idegen technológia készletetek. Ossz ki 
minden játékosnak egy-egy idegen technológia kártyát, 
felfelé fordítva. A maradék idegen technológia kártyából 
alakíts ki egy húzópaklit, amelyet számos alkalommal kell 
majd használni a játék során. Az eldobott kártyák paklija 
a játék folyamán fog kialakulni.

Helyezd a három mező generátor jelölőt az asztalra, a já-
téktábla bal oldalára.

Minden játékos választ egy színt, majd elvesz három űr-
hajót (kockát) a saját színéből, és elhelyezi azokat az Űr-
hajógyár ábrán a „Karbantartó Hangár” felirat közelében. 
Helyezd mindegyik szín megmaradt három űrhajóját az 
asztalra az Űrhajógyár közelébe. Ez az űrhajó készlet.

Minden játékos elvesz hat, saját űrhajói színének megfe-
lelő kolónia jelzőt. A nem használt kolónia jelzők vissza-
kerülnek a játék dobozába, nem lesz szükség rájuk.

Az lesz az egyes számú játékos, aki a legnagyobb számot 
dobja a kockával. Az egyes játékostól kezdve, az óra járá-
sával megegyező irányban, a kettes játékos kap egy üzem-
anyagot, a hármas játékos kap egy ércet, a négyes játékos 
pedig kap egy üzemanyagot és egy ércet. Ez a kiosztás 
kiegyenlíti a sorrendből adódó hátrányokat. A játékosok 
a többi fordulóban nem kapják meg ezeket az erőforrá-
sokat.

3 Játékos Változat
Minden játékos hét kolónia jelzőt kap.

A nem használt szín űrhajóit fordítsátok az 1-es
oldalukkal felfelé, és helyezzétek őket a három ponttal
jelölt dokkoló állomásokra.

• Egy űrhajó a Napenergia Átalakítóhoz, 

• Egy űrhajó a Holdbányához, 

• Két űrhajó az Orbitális Piachoz, 

• Két űrhajó az Űrhajógyárhoz.

Ezek az űrhajók a játék végéig ezeken a helyeken ma-
radnak, nem vehetők el onnan és nem cserélhetők ki.

A játék elején a kettes játékos egy üzemanyagot, a
hármas játékos pedig egy ércet kap.

2 Játékos Változat
Minden játékos nyolc kolónia jelzőt kap.

A nem használt színek űrhajóit fordítsátok az 1-es ol-
dalukkal felfelé, és helyezzétek őket a pontokkal jelölt
dokkoló állomásokra. 

• Egy űrhajó a Napenergia Átalakítóhoz, 

• Két űrhajó a Holdbányához, 

• Két űrhajó az Orbitális Piachoz, 

• Három űrhajó a Kolónia Telepítőhöz, 

• Négy űrhajó az Űrhajógyárhoz.

Ezek az űrhajók a játék végéig ezeken a helyeken ma-
radnak, nem vehetők el onnan és nem cserélhetők ki.

A játék elején a kettes játékos egy üzemanyagot kap.

Hosszú-Játék Változat
Ha már elegendő tapasztalatot szereztetek az Alien
Frontiers játékban, akkor játszhattok hosszabb játé-
kokat is. Ehhez azt kell tenni, hogy a 4-játékos és a 3-
játékos változatokban, minden játékos nyolc kolónia
jelzővel kezdi meg a játékot.
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Játékmenet
A játékot az egyes játékos kezdi, majd a többiek
következnek az óra járásával megegyező irányban.
Minden játékos a következő feladatokat hajtja
végre:

Gyűjtsd Össze a Flottádat, és Dobj 
Velük

Szedd össze az összes kockádat a játéktábláról, és
dobj velük.

Használd az Idegen Technológia 
Kártyákat, és Küldd Szét a Flottá-
dat 

Ezeket a feladatokat bármilyen sorrendben vég-
rehajthatod. Dönthetsz úgy, hogy mindegyik ide-
gen technológia kártyát felhasználod, vagy csak
néhányat, vagy akár egyet sem, de amennyiben
lehetséges, akkor az összes űrhajóddal dokkolnod
kell valamelyik orbitális létesítménynél. Amennyi-
ben nem tudsz érvényes dokkolást végrehajtani
egy vagy több űrhajóddal egyik létesítménynél sem,
akkor helyezd őket a Karbantartó Hangárba.

Egy orbitális létesítményt úgy tudsz használni, hogy
az űrhajóidat a dokkoló állomásaikra helyezed. Egy
létesítmény csak akkor használható, ha van ele-
gendő szabad dokkoló állomása, neked van meg-
felelő értékű űrhajód, és azonnal meg is tudod
fizetni a szükséges árat. A létesítmények hasz-
nálatának feltételeiről és költségeiről lásd az or-
bitális létesítményekről szóló részt.

Példa:
A TerraformálóŰrállomás használatához 6-os értékű
űrhajó szükséges, a költsége pedig egy üzemanyag
és egy érc. Ezért tehát, nem használhatod a Terra-
formáló Űrállomást, ha nincs hatos űrhajód, ha az
egyetlen dokkoló állomása már foglalt, vagy hogy-
ha nem rendelkezel a szükséges üzemanyaggal és
érccel.

Egy orbitális létesítmény, egy terület feletti irányítás
megszerzése, vagy egy idegen technológia előnyeiből
azonnal részesülsz, hacsak ezt más rendelkezés nem
módosítja.

Egy orbitális létesítmény, vagy egy idegen technológia
kártya használatáért megfizetett költség a készletekbe
kerül.

Az idegen technológia kártyádat bármikor használhatod a
fordulód alatt. A legtöbb kártyának van egy olyan ké-
pessége, amelynek használatáért üzemanyaggal fizetsz,
és van egy olyan képessége, amelynek használatáért a
kártya eldobásával fizetsz. Minden idegen technológia
kártya egy forduló alatt csak egyszer használható. Az
idegen technológia kártya eldobás képességet egy for-
duló alatt csak egyszer alkalmazhatod. A kártyák ké-
pességeiről és költségeiről lásd az idegen technológia
kártyák szabályairól szóló részt.

Amennyiben a fordulód alatt telepítesz egy kolóniát,
akkor kapsz egy győzelmi pontot, amelyet azonnal ér-
vényesíthetsz is a pontozótáblán. Ha a kolóniád
telepítése azt eredményezi, hogy a játékosok között
neked lesz a legtöbb kolóniád azon a területen, akkor
te „irányítod” azt a területet. Ekkor megkapod a
terület lapkát, kapsz egy további győzelmi pontot, és
használhatod a terület nyújtotta képességet. Abban az
esetben, ha már nem neked van a legtöbb kolóniád az
adott területen, akkor elveszíted az irányítást a terület
felett. Ekkor azonnal visszateszed a terület lapkát a
bolygóra, veszítesz egy győzelmi pontot, és nem hasz-
nálhatod a terület képességeit. Részletesebben lásd a
terület bónuszokról szóló részt.

Egyes mező generátorok jelenléte extra győzelmi pontot
eredményez, másoké korlátozza számodra a terület
bónuszok használatát és a kolóniák telepítését. Rész-
letesebben lásd a mező generátorokról szóló részt.

Forduló Vége
Amikor minden űrhajóddal dokkoltál a játéktáblán, és ki-
játszottál annyi idegen technológia kártyát, amennyit
szerettél volna, akkor a fordulódnak vége. A következő
fordulódig űrhajóidat hagyd ott, ahová dokkoltad őket.

Amennyiben nyolcnál több erőforrás jelződ van a for-
dulód végén, akkor a többlet jelzőket, saját döntésed 
szerinti arányban, tedd vissza a megfelelő erőforrás 
készletbe.

Játék Vége és Pontozás
A pontok nem halmozódnak. A játéktábla
aktuális állapota szerint, az adott pillanat-
ban kialakult szituációnak megfelelően kell
minden egyes pontot meghatározni. A játék
folyamán, használjátok a pontozótáblát a
pontok aktualizálásához. Pontszámaitok fel-
felé és lefelé fognak változni a játék előre-
haladtával, és minden alkalommal, amikor
a körülmények megváltoznak, a pontokat a
pontozótáblán frissíteni kell.

1 győzelmi pontot kapsz...
• Minden kolónia jelzőért, amelyik 

egy területen található

• Minden területért, amelyet irányí-
tásod alatt tartasz

• Az Idegen Város kártya birtok-
lásáért

• Az Idegen Építmény kártya birtok-
lásáért

• A Pozitron Mezővel rendelkező te-
rület irányításod alatt tartásáért

A játék azonnal véget ér, ha az egyik
játékos felhelyezi az utolsó kolóniáját is
az egyik terültre. A játékosok ekkor meg-
nézik a győzelmi pontjaik állását a pon-
tozótáblán, és az a játékos győz, aki a
legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte.

Pontegyenlőség esetén a játékosok idegen
technológia kártyáik számát vetik össze,
hogy megállapítsák, ki a győztes. Ha ez a
szám is egyenlő, akkor először az érc, majd
az üzemanyag jelzők számát kell összeha-
sonlítani. Még mindig egyenlő? Játsszatok
még egyet!
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Orbitális Létesítmények
A bolygó körül orbitális pályán keringő létesítményeket
használhatod erőforrások begyűjtésére, flottád bővítésére
és kolóniáid bolygóra telepítésére. Nem dokkolhatsz űr-
hajóiddal egy orbitális létesítményben, hacsak nincsenek
szabad dokkoló állomásai és nem teljesíted az űrhajóra és
a költség megfizetésére vonatkozó követelményeket.

Idegen Építmény

Minden űrhajód, amelyik az Idegen Építménynél dokkol,
legyen bármilyen értékű is, lehetővé teszi számodra, hogy
a kínálatban lévő idegen technológia kártyákat eldobd, és
három új kártyát fedj fel a pakliból. Ezt hívjuk „ciklusnak”,
és ez opcionális.

Ahhoz, hogy a kínálatban lévő kártyák valamelyikét
megszerezd, űrhajóiddal dokkolnod kell 8, vagy nagyobb
összértékben. Amikor egy idegen technológia kártyát ma-
gadhoz veszel, a számláló lenullázódik, tehát ahhoz, hogy
még egy kártyát elvehess, újabb hajókkal kell dokkolnod 8,
vagy nagyobb összértékben.

Az elvett kártya helyére húzz egyet a húzópakliból. Olyan
idegen technológia kártyát nem vehetsz el, amilyen már
van nálad. Elegendő dokkoló állomás van ahhoz, hogy
akár négy űrhajót is felhalmozz egy időben.

1. Példa:
Található egy Polaritás Váltó kártya a kínálatban, ame-
lyet szeretnél megszerezni, ezért egy 2-essel és egy 6-ossal
dokkolsz az Idegen Építménynél és elveszed a kártyát.

2. Példa: 
Egy 3-assal dokkolsz az Idegen Építménynél és végrehaj-
tasz egy ciklust az idegen technológia kártyákon. Semmi 
olyan nem bukkan fel, ami neked kellene, ezért dokkolsz 
egy 2-essel és újra végrehajtasz egy ciklust. Még mindig 
nem találsz olyat, amit elvennél, ezért dokkolsz még egy 
4-essel is és harmadszor is végrehajtasz egy ciklust. Ezút-
tal kikerül a kínálatba a Plazma Ágyú. Mivel a dokkolt 
űrhajóid összértéke 8, vagy nagyobb (3+2+4=9), ezért el-
veheted a Plazma Ágyút.

A Telepes Előkészítő négy „léptető sávval” rendelkezik,
tehát mind a négy játékos egy időben használhatja arra,
hogy felkészítse a kolóniáit a területfoglalásra. Mind-
egyik sávhoz három dokkoló állomás, és hét léptető me-
ző tartozik. Egy játékos egy időben csak egy léptető sávot
használhat.
Ha nincs kolóniád a Telepes Előkészítőben, akkor az első
dokkoló űrhajóddal együtt helyezd rá az egyik nem
használt kolóniádat léptető sáv első mezőjére. Minden
további űrhajódat, amelyikkel itt dokkolsz, akár ebben a
fordulóban, akár valamelyik következőben, ugyanerre a
sávra kell helyezned, amíg csak a kolóniádat ki nem lövöd
a bolygóra. Minden egyes dokkoló űrhajóddal egy mezőt
lépsz a sávon. Amikor a kolónia jelző eléri a hetedik me-
zőt, akkor dönthetsz úgy, hogy elindítod a bolygóra, egy
üzemanyag és egy érc megfizetésével. Nem kezdhetsz be-
le egy másik kolónia léptetésébe a Telepes Előkészítőben,
ameddig el nem küldted a bolygóra azt, amelyikkel már
a léptető sávon vagy. Amint a kolónia elfoglalta a helyét
a bolygón, elkezdhetsz léptetni egy új kolóniát, a követ-
kező dokkoló űrhajóddal a Telepes Előkészítőben.
Amennyiben többet is léphetnél előre, mint amennyi ah-
hoz kell, hogy a kolóniáddal elérd a hetedik mezőt (lásd
később az Asimov Krátert) és azonnal kilövöd a bolygóra
a kolóniát, akkor lehetőséged nyílik arra, hogy a megma-
radt lépéseiddel nekiláss egy új kolónia előkészítésének.
Az utolsó kolóniád nincs bezárva a Telepes Előkészítőbe.
Ha a legutóbbi kolóniád még a Telepes Előkészítőben
van, és a kockadobásod lehetővé teszi, hogy használd a
Terraformáló Űrállomást vagy a Kolónia Telepítőt, akkor
leveheted a kolónia jelződet a Telepes Előkészítőről és a
bolygó egyik területén elhelyezheted, az említett léte-
sítményekre vonatkozó szabályok betartásával.

Telepes Előkészítő

Kolónia Telepítő

Idegen Építmény
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3. Példa:
A 2. példa mozgásainak végrehajtása után, egyetlen sza-
bad dokk marad csak az Idegen Építménynél. Dokkol-
hatsz ott egy negyedik űrhajóval is, és végrehajthatsz egy 
újabb kártya ciklust, de egy második idegen technológia 
kártyát már nem vehetsz el, mert a „8, vagy nagyobb” 
feltételnek külön kell teljesülnie minden egyes kártyára.

Telepes Előkészítő



Kolónia Telepítő

Három azonos értékű űrhajó dokkolásával, és három
érc megfizetésével használhatod a Kolónia Telepítőt.
Két darab három űrhajóból álló raj egyidejű dokko-
lásához elegendő dokkoló állomással rendelkezik. A Ko-
lónia Telepítő használata lehetővé teszi számodra, hogy
egy még nem használt kolóniádat közvetlenül az egyik
területre helyezd.

Holdbánya

Minden újonnan érkező, a Holdbányánál dokkolni
szándékozó űrhajó értékének meg kell egyezni, vagy
magasabbnak kell lenni a már ott dokkoló legmagasabb
értékű űrhajóéval. Öt űrhajó egyidejű dokkolásához 
elegendő dokkoló állomással rendelkezik. Minden itt 
dokkoló űrhajóért egy ércet kapsz.

Példa : 
A fordulód elején egy 1-es és egy 4-es űrhajó dokkol
éppen a Holdbányánál. 3-ast, 4-est és 6-ost dobsz.
Nem tudsz a 3-massal dokkolni a Holdbányánál, mert
az kisebb, mint a 4, amely értékűből már dokkol egy
itt, de a 4-esed és a 6-osod dokkolhatnak. Mindkét, a
Holdbányánál dokkoló űrhajódért kapsz egy-egy ércet.
A Holdbányának most már csak egy szabad dokkoló
állomása van, és a következő játékosnak, aki használni
akarja, annak egy 6-osra lesz szüksége.

Karbantartó Hangár

Ha nem tudod sehová sem elhelyezni egy űrhajódat, akkor
helyezd ide. A Karbantartó Hangár nem nyújt semmi-
lyen előnyt a játékosnak. Minden űrhajó, amelyikhez az
Űrhajógyárból, vagy a Burroughs Sivatagból jutsz hozzá,
idekerül a játékos következő fordulójáig. Egy a Karban-
tartó Hangárban tartózkodó űrhajó, nem mozdítható
el idegen technológia kártyával. A létesítményekből
Plazma Ágyúval eltávolított, vagy a Fosztogatók Bázi-
sáról kiszorított űrhajókat a Karbantartó Hangárba kell
áthelyezni a játékos következő fordulójáig.

Orbitális Piac

Két, azonos értékkel rendelkező űrhajóval dokkolhatsz az
Orbitális Piacnál. Két űrhajópár egyidejű dokkolásához
elegendő dokkoló állomással rendelkezik. Az Orbitális
Piacon egy dokkoló űrhajód értékével megegyező számú
üzemanyaggal tudsz fizetni egy ércért. Ezt a cserét tetszésed
szerinti számban megismételheted a fordulód alatt.

Példa : 
Egy 3-as párral dokkolsz Orbitális Piacnál. Ebben a
fordulóban három üzemanyaggal fizethetsz egy ércért. Ha
hat üzemanyagod van, akkor kétszer hajthatod végre a
cserét. Amennyiben még ebben a fordulóban szert teszel
további három üzemanyagra, akkor a cserét még egyszer
végrehajthatod.

Fosztogatók Bázisa

Három, sorrendben egymás után következő értékkel ren-
delkező űrhajóval dokkolhatsz a Fosztogatók Bázisánál. Egy
darab három űrhajóból álló raj dokkolásához ele-gendő
dokkoló állomással rendelkezik. Amennyiben a Fosztogatók
Bázisa foglalt, akár a saját űrhajóid által, akár más játékos
űrhajói által, akkor megteheted, hogy egy magasabb értékű
sorozattal dokkolsz, és az eddig ott tartózkodott űrha-
jókat áthelyezed a Karbantartó Hangárba.

Ameddig a Fosztogatók Bázisán tartózkodsz, elrabolhatsz össze-
sen négy erőforrást a játékosoktól bármilyen megosztásban,
vagy pedig egy idegen technológia kártyát egy általad vá-
lasztott játékostól. Ha egy olyan idegen technológia kártyát
rabolsz, amilyen már a birtokodban van, akkor a rabolt kár-
tya azonnal a dobott lapok közé kerül, és így, ebben az esetben
semmilyen előnyöd nem származik ebből a létesítményből.

1. Példa:
Ha egy 1-2-3-as dokkol a Fosztogatók Bázisánál, és
a következő játékos egy 2-3-4-est dob, akkor ez a já-
tékos eltávolíthatja az 1-2-3-ast, és saját 2-3-4-esé-
vel dokkolhat a létesítménynél, hogy végrehajtson egy
fosztogatást. Ha egy következő játékos egy 3-4-5-öst,
vagy egy 4-5-6-ost dob, akkor lehetősége nyílik arra,
hogy eltávolítsa a 2-3-4-est, és dokkoljon a saját so-
rozatával, és végrehajtson egy fosztogatást.

Holdbánya

Orbitális Piac

Fosztogatók Bázisa
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2. Példa: 
Egy 3-4-5-ös dokkol a Fosztogatók Bázisánál. Plazma Ágyút
használsz, hogy visszaküldd az 5-öst a Karbantartó Hangárba, 
otthagyva a 3-ast és a 4-est a Fosztogatók Bázisánál. Egy 
magasabb értékű sorozattal, a Fosztogatók Bázisához való 
dokkoláshoz, egy olyan három űrhajóból álló sorozatot 
kell indítanod, melyek összértéke nagyobb, mint az adott 
pillanatban ott dokkoló űrhajók összértéke. Az ottmaradt 
űrhajók összértéke 7, tehát nem dokkolhatsz egy 1-2-3-
assal, mert annak összértéke csak 6. Azonban dokkolhatsz 
a Fosztogatók Bázisához egy 2-3-4-essel (összérték 9), egy 
3-4-5-össel (összérték 12), vagy egy 4-5-6-ossal (összérték 
15).

Űrhajógyár

Két, azonos értékkel rendelkező űrhajóval kell dokkolnod
az Űrhajógyár használatához. Három űrhajópár egyidejű
dokkolásához elegendő dokkoló állomással rendelkezik.
Minden dokkolt űrhajópárért, a megfelelő üzemanyag és
érc megfizetése után, egy űrhajó vásárolható az űrhajó
készletből.

• 4. űrhajó: fizess egy üzemanyagot és egy ércet.
• 5. űrhajó: fizess két üzemanyagot és két ércet.
• 6. űrhajó: fizess három üzemanyagot és három

ércet.
Vegyél el egy saját színednek megfelelő űrhajót az űrhajó
készletből, és helyezd a Karbantartó Hangárba. A következő
forduló elején elveheted onnan, amikor a flottádat gyűj-
töd össze. Amennyiben nincs a saját színednek megfelelő
űrhajó az űrhajó készletben, akkor nem használhatod az
Űrhajógyárat. Mivel a játék során űrhajót veszíteni
lehetséges, ezért a 4., 5., vagy 6. űrhajódat akár többször
is megépítheted a játék folyamán.

Napenergia Átalakító

Bármilyen értékkel rendelkező űrhajóval dokkolhatsz a
Napenergia Átalakítónál. Nyolc űrhajó egyidejű dok-
kolásához elegendő dokkoló állomással rendelkezik.
Minden itt dokkoló űrhajó értékének felével megegye-
ző mennyiségű üzemanyagot kapsz. Űrhajónként felfe-
lé kell kerekíteni.

Példa: 
Ha egy 3-assal és egy 4-essel dokkolsz a Napenergia
Átalakítónál, akkor a 3-asért is két üzemanyagot, és
a 4-esért is két üzemanyagot kapsz.

Terraformáló Űrállomás

Egy 6-os értékű űrhajó dokkolásával, valamint egy
üzemanyag és egy érc megfizetésével használhatod a
Terraformáló Űrállomást. Ez a létesítmény csak egyetlen
dokkoló állomással rendelkezik. A Terraformáló Űr-
állomás használata lehetővé teszi számodra, hogy egy
nem használt kolóniáddal azonnal landolj valamelyik
területen. Az űrhajó, amelyikkel a Terraformáló Űrál-
lomásnál dokkolsz, teljesen elhasználódik a kolónia telepí-
tése során, ezért a következő fordulód elején visszakerül
az űrhajó készletbe. Az ilyen módon elveszített űrhajó
újraépítésére az Űrhajógyárban van lehetőség, de csak
miután az űrhajó visszakerült az űrhajó készletbe.

Nem használhatod a Terraformáló Űrállomást, ha ez-
zel saját űrhajóid száma három alá csökkenne.

Egy, a Terraformáló Űrállomásnál dokkoló űrhajó
eltávolítható onnan, Plazma Ágyú kártyával, de át nem
helyezhető egy másik orbitális létesítménybe.

Űrhajógyár

Napenergia Átalakító

Terraformáló Űrállomás
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Terület Bónuszok
Mindegyik terület bizonyos szempontból előnyö-
ket biztosít a terület felett irányítást gyakorló játé-
kos számára. Egy játékos akkor irányít egy terüle-
tet, ha több kolóniája van az adott terülten, mint
bármelyik másik játékosnak. A területet irányító
játékos megkapja a terület lapkát.

Példa:
A Pirosnak két, a Zöldnek, a Sárgának és a 
Kéknek pedig egy-egy kolóniája található a Lem 
Pusztaságon. A Piros rendelkezik a legtöbb koló-
niával a területen, ezért a Piros tartja irányítása 
alatt a területet.

Egy olyan terület felett az irányítással senki sem ren-
delkezik, ahol bármelyik két, vagy több játékos-
nak azonos számú legtöbb kolóniája található. Az
ilyen területek bónuszát nem kapja meg senki. Az
irányítatlan területek lapkái a területen maradnak.

Példa:
A Pirosnak és a Sárgának két-két, a Zöldnek és 
a Kéknek pedig egy-egy kolóniája található a 
Lem Pusztaságon. A Piros és a Sárga egyaránt a 
legtöbb kolóniával rendelkezik a területen, ezért 
senki sem tartja irányítása alatt a területet, és 
ezért nem is kapja meg senki a terület bónuszt.

Asimov Kráter

Egy mezővel többet léphetsz a Telepes Előkészítőben,
amennyiben egynél több űrhajóval dokkolsz ott.

Példa:
Normál esetben, két űrhajó dokkolásával, két
mezőt léphetnél a Telepes Előkészítőben. Mint-
hogy azonban te tartod irányításod alatt az Asi-
mov Krátert, hármat léphetsz a kolóniáddal. Ha
három űrhajóval dokkolsz a Telepes Előkészítő-
ben, akkor négyet léphetsz előre.

Bradbury Fennsík

Eggyel kevesebb ércet kell fizetned, amikor a Ko-
lónia Telepítőt használod.

Példa:
Egy háromtagú 5-ös rajjal dokkolsz a Kolónia Te-
lepítőnél, hogy kolóniát építs. Normál esetben
három érccel kellene fizetned, hogy aktiváld a léte-
sítményt. Minthogy azonban te tartod irányításod
alatt az Bradbury Fennsíkot, ezért csak két ércet
kell fizetned.

Burroughs Sivatag

Megvásárolhatod az Ereklye Űrhajót 1 üzemanyagért és
1 ércért. Helyezd az űrhajót a Karbantartó Hangárba,
és gyűjtsd be a többi űrhajóddal együtt a következő
fordulód elején. Azonnal helyezd vissza az űrhajót a
Burroughs Sivatagba, ha elveszted az irányítást a terület
felett. Az Ereklye Űrhajó pontosan úgy viselkedik, mint
a flottád bármelyik űrhajója, kivéve, hogy színtelen,
és hogy mindig, amikor az űrhajó készletbe kellene
visszatenni, ehelyett a Burroughs Sivatagba kerül.

A részletekért lásd a Terraformáló Űrállomást és a
Plazma Ágyú kártya eltávolító hatását. A Burroughs
Sivatagot irányító játékos visszavásárolhatja az Erek-
lye Űrhajót saját fordulója alatt.

1. Példa:
Te tartod irányításod alatt a Burroughs Sivatagot
egy kolóniával, és használod az Ereklye Űrhajót. A
következő játékos egy új kolóniát telepít a Burro-
ughs Sivatagban. Most már mindkettőtöknek van
egy-egy kolóniája a Burroughs Sivatagban, tehát
egyiktök sem tatja irányítása alatt a területet.
Azonnal vissza kell helyezned a terület lapkát és az
Ereklye Űrhajót Burroughs Sivatagra.

2. Példa:
Az Ereklye Űrhajód a Holdbányánál dokkol.
Egy másik játékos eldob egy Sztázis Nyalábot
és ráhelyezi az Izolációs Mezőt a Burroughs
Sivatagra. Azonnal vissza kell tenned az Erek-
lye Űrhajót a területre és addig nem vá-
sárolhatod vissza, ameddig az Izolációs Mező
le nem kerül a Burroughs Sivatagról.

3. Példa:
Az Ereklye Űrhajód 6–os értéket mutat, és 
dokkolsz vele a Terraformáló Űrállomásnál, 
hogy építs egy kolóniát. A következő fordulód 
elején az Ereklye Űrhajód az űrhajó készlet 
helyett a Burroughs Sivatagba kerül vissza, de
még ugyanabban a fordulóban visszavásárol-
hatod.

Heinlein Síkság

A cserearányod mindig 1 üzemanyagért 1 érc,
amikor az Orbitális Piacot használod.

Példa:
Két 3-ast dobsz és dokkolsz velük az Orbi-
tális Piacnál. Normál esetben, ebben a for-
dulóban minden ércért három üzemanyaggal
kellene fizetned. Minthogy azonban te tartod
irányításod alatt a Heinlein Síkságot, ezért
mindig egy üzemanyagot kell fizetned egy
ércért, függetlenül a dokkolt űrhajóid értékétől.
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Herbert Völgy

Egy üzemanyaggal és érccel kevesebbet fizetsz
minden egyes űrhajóért, amit az Űrhajógyárban
építesz.

Példa:
Egy űrhajópárral dokkolsz az Űrhajógyárnál, hogy
megépítsd 5. űrhajódat. Normál esetben 2 üzem-
anyagot és 2 ércet fizetnél. Minthogy azonban te
tartod irányításod alatt a Herbert Völgyet, ezért
csak 1 üzemanyagot, és 1 ércet kell fizetned. Ha
ez a 4. űrhajód lett volna, akkor a Herbert Völgy
bónusza lehetővé tette volna, hogy egyáltalán ne
kelljen fizetned.

Lem Pusztaság

Minden, a Napenergia Átalakítónál dokkoló
űrhajódért 1-gyel több üzemanyagot kapsz.

Példa:
Egy 3-assal és egy 4-essel dokkolsz a Napenergia
Átalakítónál és megkapod a szokásos 4 üzem-
anyagot. Mivel te tartod irányításod alatt a Lem
Pusztaságot, ezért kapsz két plusz üzemanyagot.

Pohl Dombság

Eggyel kevesebb üzemanyagot kell fizetned az
idegen technológia kártya használatáért.

1. Példa:
Van nálad egy Segéd Gyorsító kártya, ami 1
üzemanyagért, 1-et ad egy még fel nem használt
űrhajód értékéhez. Mivel te tartod irányításod alatt
a Pohl Dombságot, ezért nem kell megfizetned
ezt a költséget.

2. Példa:
Van nálad egy Plazma Ágyú kártya, ami lehető-
vé teszi számodra, hogy eltávolítsd ellenfeled űr-
hajóit az egyik orbitális létesítményből, űrhajón-
ként egy üzemanyag költség megfizetésével. Úgy 
határozol, hogy eltávolítasz három űrhajót a 
Holdbányából. Mivel te tartod irányításod alatt 
a Pohl Dombságot, ezért csak 2 üzemanyagot 
kell fizetned ezért az akcióért.

Van Vogt Hegység

Az első űrhajó, amivel a Holdbányához dokkolsz,
tetszésed szerinti értékű lehet.

Példa:
Egy 1-est, egy 2-est, egy 4-est és egy 5-öst dobsz,
és a legmagasabb értékű űrhajó, amelyik jelenleg
a Holdbányánál tartózkodik, egy 5-ös. Mivel te
tartod irányításod alatt a Van Vogt Hegységet,
ezért az első űrhajó, amivel a Holdbányához dok-
kolsz, lehet az 1-es, a 2-es, vagy a 4-es. Ha egy
második ércre is szükséged van, akkor még az 5-
ösöddel is dokkolhatsz a Holdbányánál.

11



Mező Generátorok
A három mező generátor megváltoztatja azoknak
a területeknek szabályait, amelyekre elhelyezik
őket, és ezeken a területeken ütközés esetén, a rá
vonatkozó szabályok magasabb rendűek, mint az
idegen technológia kártyák hatásai.

Izolációs Mező
Az Izolációs Mező megszünteti egy terület bónu-
szát. Az első játékos, aki eldob egy Sztázis Nyaláb
kártyát, helyezheti el az Izolációs Mező jelölőt, egy
általa választott területre. Minden utána követke-
ző játékos, aki eldob egy Sztázis Nyaláb kártyát,
áthelyezheti a jelölőt egy másik területre.

Példa:
Ha az Izolációs Mezőt a Pohl Dombságra helyezed,
akkor az a játékos, aki a területet irányítja, nem
kapja meg az „eggyel kevesebb üzemanyagot kell
fizetned az idegen technológia kártya használatáért”
bónuszt, és a bónusz nem elérhető egy Adat Kris-
tály kártyát használó játékos számára sem.

Pozitron Mező
A Pozitron Mező egy győzelmi pontot biztosít
annak a játékosnak, aki azt a területet irányítja,
amelyiken a Pozitron Mező van. Az első játékos,
aki eldob egy Adat Kristály kártyát, helyezheti el
a Pozitron Mező jelölőt, egy általa választott
területre. Minden utána következő játékos, aki
eldob egy Adat Kristály kártyát, áthelyezheti a
jelölőt egy másik területre.

Példa:
Ha a Pozitron Mező a Herbert Völgyben van, és
a zöld játékos tartja irányítása alatt a Herbert
Völgyet, akkor a zöld játékos kap egy további
győzelmi pontot.

Taszító Mező
A Taszító Mező megakadályozza kolóniák hoz-
záadását és elvételét arról a területről, amelyiken
a Taszító Mező van. A Taszító Mező nem aka-
dályozza meg saját maga mozgatását, illetve el-
vételét, és nem akadályozza meg semelyik másik
mező generátor mozgatását, illetve elvételét sem
arról a területről. Az első játékos, aki eldob egy
Gravitáció Manipulátor kártyát, helyezheti el a
Taszító Mező jelölőt, egy általa választott terü-
letre. Minden utána következő játékos, aki eldob
egy Gravitáció Manipulátor kártyát, áthelyezheti
a jelölőt egy másik területre.

Példa:
Ha a Taszító Mező az Asimov Kráternél van,
akkor új kolóniák nem telepíthetők erre a terü-
letre, és azok a kolóniák, amelyek már ott van-
nak, nem cserélhetők ki, illetve nem távolítha-
tók el egy Polaritás Váltó, vagy egy Orbitális
Teleport kártya eldobásával.
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Idegen Technológia Kártyák
Az idegen technológia kártyák lehetővé teszik az alap
játékszabályok módosítását. A legtöbb idegen technológia
kártya azonnal a megszerzése után felhasználható. Az
olyan idegen technológia kártyák, amelyek használatáért
üzemanyag költséget kell fizetni, csak egyszer használ-
hatók fordulónként. Csak abban az esetben dobhatsz el
egy idegen technológia kártyát, ha még nem használtad
abban a fordulóban, és akkor is csak egyet dobhatsz el
fordulónként.

Az idegen technológia kártyáidat felfelé fordítva kell
tartanod az asztalon, azért, hogy minden játékos lássa.

Mindegyik fajta idegen technológia kártyából csak egy
lehet a birtokodban.

Amennyiben egy kártya lehetővé teszi számodra, hogy
megváltoztasd egy űrhajó értékét, akkor az érték soha-
sem lehet kisebb 1-nél, illetve nagyobb 6-nál.

Ha az idegen technológia kártya húzópakli elfogyott, akkor
keverd meg az eldobott kártyákat és képezz belőlük új
húzópaklit.

Idegen Város és Idegen Alkotás
Minkét lap egy-egy győzelmi pontot ér. Az Idegen Város
kártyából és az Idegen Alkotás kártyából is csak egy van
az idegen technológia pakliban, és egyetlen játékos is bir-
tokolhatja mindkettőt egy időben. Ezekhez a kártyákhoz
nincs rendelve üzemanyag költség, és eldobásukkor sem
fejtenek ki semmilyen hatást.

Segéd Gyorsító
Minden fordulóban, egy üzemanyag megfizetésével, egy
ponttal növelheted egy még fel nem használt űrhajód
értékét. El is dobhatod a Segéd Gyorsítót, azért, hogy
ezzel eltávolíts egyetlen mező generátort a játéktábláról.
Az ilyen módon eltávolított mező generátor, egy későbbi
időpontban a szokásos módon újraépíthető.

Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 3-ast és egy 4-est. Fizetsz egy
üzemanyagot, hogy használd a Segéd Gyorsító képes-
ségét, hogy megnöveld a 3-ast 4-esre, és így már a 4-es
pároddal használhatod az Űrhajógyárat.

Adat Kristály
Minden fordulóban, egy adott területre telepített
kolóniánként egy üzemanyag megfizetésével használha-
tod a terület bónuszát, úgy mintha te tartanád irá-
nyításod alatt azt a területet. Ha a területen egyetlen
kolónia sincs, akkor nem használhatod annak bónu-
szát. Amennyiben a terület az Izolációs Mezőben van,
akkor nem használhatod a terület bónuszát. A Burro-
ughs Sivatagban nem érvényesül az Adat Kristály hatása,
mert ennek a területnek a bónusza nem csak egyetlen
fordulóban érvényesül. El is dobhatod az Adat Kris-
tályt, azért, hogy a Pozitron Mezőt elhelyezhesd az
egyik területen, vagy ha a Pozitron Mező már valame-
lyik területen van, akkor áthelyezheted egy másikra.

Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 6-ost és még egy 6-ost. Rengeteg
üzemanyagod van és ércre szeretnéd változtatni őket,
de a 6-os pároddal meglehetősen rossz a cserearányod
az Orbitális Piacon. A Heinlein Síkságon egy zöld és
egy piros kolónia van, ezért két üzemanyagot fizetsz
és Adat Kristályod használatáért, és így használhatod
a Heinlein Síkság bónuszát. Ez 1:1 cserearányt bizto-
sít számodra az Orbitális Piacon, függetlenül attól,
hogy milyen értékű űrhajópárral dokkoltál ott.

Gravitáció Manipulátor
Minden fordulóban, két üzemanyag megfizetésével,
egy ponttal növelheted egy még fel nem használt
űrhajód értékét, és egy ponttal csökkentheted egy
másik még fel nem használt űrhajód értékét. El is
dobhatod a Gravitáció Manipulátort, azért, hogy a
Taszító Mezőt elhelyezhesd az egyik területen, vagy
ha a Taszító Mező már valamelyik területen van, ak-
kor áthelyezheted egy másikra.

Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 2-est és egy 5-öst. Két üzemanyagot
fizetsz, hogy használd a Gravitáció Manipulátort, és
egy pontot áthelyezz a 2-esről az 5-ösre, így ezzel a
két hajó új értéke 1 és 6 lesz.

Idegen Város

Idegen Alkotás

Segéd Gyorsító

Adat Kristály
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Holografikus Álca
Ennek a kártyának nincs üzemanyag költsége, és nincs
eldobási hatása. Ameddig a Holografikus Álca a birto-
kodban van, egyik játékos sem képes tőled erőforrásokat
rabolni a Fosztogatók Bázisa használatával. Ha a foszto-
gató játékos egy idegen technológia kártyát akar ellopni
tőled, akkor csak a Holografikus Álca kártyádat veheti el.
Ha a fosztogató játékosnál már van egy Holografikus Ál-
ca, akkor az ellopott kártya eldobásra kerül.

Példa: 
A piros játékos egy három egymás után következő
számból álló sorozatot helyez a Fosztogatók Bázisára.
Négy ércet szeretne tőled ellopni, de mivel van nálad
egy Holografikus Álca az érceid biztonságban vannak.
Azonban a piros játékos úgy dönt, hogy az ércek helyett
a Holografikus Álca kártyádat veszi el.

Orbitális Teleport
Minden fordulóban, két üzemanyag megfizetésével, a dokkolt
űrhajóidat áthelyezheted egyik orbitális létesítményből
egy orbitális létesítménybe. Csak az egyik űrhajódat
helyezheted át az Orbitális Teleporttal, de az átmozga-
tott űrhajó mellé az új létesítménybe, annak érdekében,
hogy használhasd, odaküldhetsz a még fel nem használt
űrhajóidból. Azt a létesítményt, ahonnan átmozgattad az
űrhajót, nem használhatod még egyszer. Nem változtat-
hatod meg az űrhajó értékét, amikor áthelyezed egyik
orbitális létesítményből egy másikba. Nem használhatod
az Orbitális Teleportot űrhajó elmozgatására a Terraformáló
Űrbázisról, illetve a Karbantartó Hangárból. El is dobha-
tod az Orbitális Teleportot azért, hogy áthelyezhesd egy
kolóniádat a bolygó egyik területéről egy másikra. A ki-
vételeket illetően lásd a Taszító Mezőre vonatkozó részt.

1. Példa:
Dobsz egy 2-est, egy 5-öst és egy 6-ost. A 6-ossal a Hold-
bányához dokkolsz, és kapsz egy ércet. Két üzemanyagot
fizetsz, hogy használd az Orbitális Teleportodat, és a 6-
osodat átmozgatod az Idegen Építményhez. Az Idegen
Építményhez dokkolsz még a 2-eseddel is, így ott az
összérték 8 lesz, tehát elvehetsz egy idegen technológia
kártyát a kínálatból.

2. Példa:
Te vagy a kék játékos. Neked és a piros játékosnak
egy-egy kolóniája van a Lem Pusztaságon, tehát

egyikőtök sem tartja irányítása alatt a területet. Ne-
ked van egy kolóniád a Van Vogt Hegységben is, de
a zöld játékosnak két kolóniája van ugyanott, tehát
egyhamar nem veheted át ott az irányítást. El-
dobod az Orbitális Teleport kártyádat és áthelyezed
a kolóniádat a Van Vogt Hegységből a Lem Puszta-
ságba, hogy ott ezzel megszerezd az irányítást a te-
rület felett, és hogy egy extra győzelmi ponthoz juss.

Plazma Ágyú
Minden fordulóban, űrhajónként egy üzemanyag meg-
fizetésével, eltávolíthatod más játékosok űrhajóit egy
orbitális létesítményből. Az eltávolított űrhajók a Kar-
bantartó Hangárba kerülnek (az egy kivételt illetően,
lásd lejjebb a 2. példát). A Plazma Ágyú csak egyetlen
orbitális létesítményből képes eltávolítani űrhajókat,
és saját űrhajóid eltávolítására nem használható. El is
dobhatsz egy Plazma Ágyút azért, hogy egy másik játé-
kos űrhajója az űrhajó készletbe kerüljön. A megcélzott
játékosnak nem lehet háromnál kevesebb űrhajója a
következő forduló elején. Az Ereklye Űrhajó nem számít
bele a háromba. Az ilyen módon eltávolított űrhajó,
újraépíthető az Űrhajógyárban.

1. Példa:
Te vagy a kék játékos, és dobsz egy 2-est, még egy 2-
est és egy 4-est. A 2-es párodat szeretnéd használni az
Űrhajógyárban, de minden dokkoló állomás foglalt.
Fizetsz 2 üzemanyagot és használod a Plazma Ágyú-
dat, hogy átmozgass két piros űrhajót az Űrhajógyár-
ból a Karbantartó Hangárba, és utána dokkolj saját
űrhajóiddal az Űrhajógyárban.

2. Példa:
Te vagy a kék játékos, és a piros játékos egy űrhajója
a Terraformáló Űrállomásnál dokkol. Fizetsz egy
üzemanyagot és használod a Plazma Ágyúdat, hogy
elmozgasd a piros űrhajót a Terraformáló Űrállomás-
ról. Normál esetben egy elmozgatott űrhajó a Kar-
bantartó Hangárba kerül, de egy olyan űrhajó, amely
a Terraformáló Űrállomásnál tartózkodik, teljesen el-
használódik a játékos következő fordulójában, így te-
hát ez az űrhajó visszakerül az űrhajó készletbe.

3. Példa:
Te vagy a kék játékos, és a sárga játékosnak hat űr-
hajója van a játéktáblán. Eldobod a Plazma Ágyúdat,
hogy elvedd a sárga 6-ost Holdbányától, és visszahe-
lyezd az űrhajó készletbe.

Gravitáció Manipulátor

Holografikus Álca

Orbitális Teleport

Plazma Ágyú
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4. Példa:
A Pirosnak 4 űrhajója van a játéktáblán: egy a Holdbányánál,
kettő az Idegen Építménynél, és egy a Terraformáló Űr-
állomásnál. El szeretnéd dobni a Plazma Ágyúdat, hogy el-
távolítsd a Holdbányánál tartózkodó űrhajót, de nem teheted.
Ugyanis ha megtennéd, akkor a Pirosnak három űrhajója
maradna, azonban a Piros következő fordulójában a Terra-
formáló Űrállomásnál tartózkodó űrhajója teljesen elhasz-
nálódik, és így a Pirosnak mindössze két űrhajója maradna
a következő fordulóra.

Polaritás Váltó
Minden fordulóban, egy üzemanyag megfizetésével, átfor-
díthatod az egyik, még fel nem használt űrhajódat az
ellentétes oldalára. El is dobhatsz egy Polaritás Váltót azért,
hogy felcseréld bármelyik két kolónia helyszínét bármelyik
két területen. A kivételeket illetően lásd a Taszító Mezőre
vonatkozó részt.

1. Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 2-est és egy 5-öst. Fizetsz egy üzem-
anyagot és használod a Polaritás Váltót, hogy az 1-est
átfordítsd a 6-os oldalára.

2. Példa:
A Herbert Völgyben két sárga kolónia, a Lem Pusztaságon
pedig két piros kolónia található. Eldobod a Polaritás Vál-
tót, hogy felcserélj egy-egy kolóniát mindkét területről. Így 
most mindét területen egy sárga és egy piros kolónia van, 
következésképpen egyikük sem tartja irányítása alatt a két 
területet.

Erőforrás Raktár
Minden fordulóban ingyen erőforrásokhoz jutsz, ameddig az
Erőforrás Raktár a birtokodban van. Dobás után, még mielőtt
egyetlen idegen technológia kártyát felhasználnál, számold
meg, hogy hány páros, illetve páratlan űrhajód van.

 • Ha több páratlan űrhajód van, mint páros, akkor
kapsz egy ércet.

 • Ha több páros űrhajód van, mint páratlan, akkor
kapsz egy üzemanyagot.

   • Ha egyenlő számú páratlan és páros űrhajód van, akkor
kapsz egy ércet és egy üzemanyagot, és azonnal el
kell dobnod az Erőforrás Raktárt.

Az összes többi idegen technológia kártyától eltérően
az Erőforrás Raktár nem használható fel a megszerzé-
sének fordulójában.

Az Erőforrás Raktár kártya kizárólag akkor dobható
el, ha egyenlő számú páratlan és páros űrhajót dobsz.

Példa:
Egy 3-assal, és egy 6-ossal dokkolsz az Idegen
Építménynél és elveszed az Erőforrás Raktár kártyát
a kínálatból. A kártya képességét nem használhatod
a következő fordulódig, amikor majd újra dobsz az
űrhajóiddal.

Sztázis Nyaláb
Minden fordulóban, egy üzemanyag megfizetésével,
lecsökkentheted az egyik, még fel nem használt űr-
hajód értékét egy ponttal. El is dobhatsz egy Sztázis
Nyalábot azért, ráhelyezd az Izolációs Mezőt az egyik
területre, vagy ha az Izolációs Mező már valamelyik
területen van, akkor áthelyezd egy másik területre.

Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 2-est, és egy 5-öst. Fizetsz egy
üzemanyagot és használod a Sztázis Nyaláb képességét,
és a 2-est lecsökkented 1-esre, így az 1-es pároddal
már a legkedvezőbb arányban hajthatsz végre cserét
az Orbitális Piacon.

Temporális Térgörbítő
Minden fordulóban, egy üzemanyag megfizetésével,
újradobhatod tetszőleges számú még fel nem használt
űrhajódat. El is dobhatsz egy Temporális Térgörbítőt,
azért, hogy az eldobott idegen technológia kártyák
közül elvehess egy tetszésed szerinti lapot. Átnézheted
eldobott kártyákat, mielőtt eldöntenéd, hogy fogod-
e használni a Temporális Térgörbítő kártyád eldobási
képességét.

1. Példa:
Dobsz egy 1-est, egy 2-est és egy 5-öst. Használod
a Temporális Térgörbítőt, és újradobod az 1-est és
a 2-est, remélve, hogy ezúttal magasabb értékeket
kapsz.

2. Példa:
Átnézed az eldobott idegen technológia kártyákat, és
megtalálod az Idegen Város kártyát. Eldobod a Tem-
porális Térgörbítődet és magadhoz veszed az Idegen
Város kártyát.

Polaritás Váltó

Erőforrás Raktár

Sztázis Nyaláb

Temporális Térgörbítő
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Játék Összefoglaló

Cél
Szerezd meg a játék végére a legtöbb győzelmi pontot
kolóniák telepítésével, területek irányításával, és egyes
idegen technológia kártyák birtoklásával.

Fordulók
Minden játékos, a saját fordulójában végrehajtja
a következő feladatokat:

• Gyűjtsd össze az űrhajóidat és dobj velük.

• Dokkolj az űrhajóiddal a választásod szerinti or-
bitális létesítményeknél, amelyek használatához
szükséges feltételeknek megfelelsz, és azonnal
vedd el az általa nyújtott hasznot.

• Használd az idegen technológia kártyákat a
megfelelő módon, bármikor a saját fordulód
alatt. Az idegen technológia kártyák, amelyek
üzemanyag költség megfizetését igénylik,
fordulónként csak egyszer használhatók. El is
dobhatsz egy idegen technológia kártyát, ha még
az adott fordulóban nem használtad, de fordu-
lónként csak egyet dobhatsz el. 

• Miután minden űrhajóddal dokkoltál és
használtad az idegen technológia kártyákat, dobj
el annyi erőforrást, hogy csak nyolc maradjon
nálad.

• Elkezdődik a következő játékos fordulója.

A Játék Vége és Pontozás
A játék azonnal véget ér, ha bármelyik játékos elhelyezi
az utolsó fel nem használt kolóniáját is az egyik terüle-
ten.

Pontozás: 

• 1 GYP minden, területre helyezett kolóniáért

• 1 GYP minden, irányításod alatt tartott területért

• 1 GYP az Idegen Város kártya birtoklásáért

• 1 GYP az Idegen Alkotás kártya birtoklásáért

• 1 GYP azért az irányításod alatt tartott területért,
amelyiken a Pozitron Mező található

Pontegyenlőség esetén a birtokolt idegen technológia
kártyák száma dönt. További egyelőség esetén az érc
jelzők száma, majd az üzemanyag jelzők száma dönt.

Idegen Építmény

Minden űrhajód, amelyik itt dokkol, lehetővé teszi
számodra, hogy végrehajts egy ciklust. Elvehetsz egy
kártyát, ha az itt dokkoló űrhajóid összértéke legalább
8. Újabb kártyát csak egy újabb 8, vagy magasabb össz-
értékű űrhajókkal vehetsz el.

Telepes Előkészítő

Bármilyen értékű űrhajóval dokkolhatsz itt. Ha még nincs
kolóniád a léptető sávon, akkor az egyik űrhajódért he-
lyezz ide egyet. Minden további ide dokkoló űrhajódért
egy mezőt léphetsz a kolóniáddal a sávon. Ha a kolóniád
az utolsó mezőre ér, akkor 1 érc és 1 üzemanyag megfi-
zetésével átteheted a kolóniát a bolygó egyik területére.
Egyszerre csak az egyik léptető sávot használhatod.

Kolónia Telepítő

Három azonos értékű űrhajóval dokkolhatsz itt. Fizess
3 ércet, hogy egy kolóniát a bolygó egyik területére he-
lyezhess.

Holdbánya

Dokkolj a Bányánál tartózkodó legnagyobb értékű űrhajóénál
nagyobb, vagy egyenlő értékű űrhajókkal. Űrhajónként 1
ércet kapsz.

Karbantartó Hangár

Ha nem tudod sehová sem elhelyezni egy űrhajódat, akkor
helyezd ide. A Karbantartó Hangár nem nyújt semmi-
lyen előnyt a játékosnak. Minden űrhajó, amelyikhez az
Űrhajógyárból, vagy a Burroughs Sivatagból jutsz hoz-
zá, idekerül a következő fordulódig. Egy, a Karbantartó
Hangárban tartózkodó űrhajó nem mozdítható el ide-
gen technológia kártyával. A létesítményekből Plazma
Ágyúval eltávolított, vagy a Fosztogatók Bázisáról kiszo-
rított űrhajókat a Karbantartó Hangárba kell áthelyezni
a játékos következő fordulójáig.

Orbitális Piac

Két azonos értékű űrhajóval dokkolhatsz itt. Egy dok-
kolt űrhajó értékével megegyező számú üzemanyagért
cserében kapsz egy ércet. A cserét többször is elvégez-
heted.

Fosztogatók Bázisa

Három, sorrendben egymás után következő értékű űr-
hajóval dokkolhatsz itt. Négy erőforrást, vagy egy idegen
technológia kártyát rabolhatsz az ellenfele(i)dtől. Ha a
Fosztogatók Bázisa foglalt, akkor egy magasabb értékű
sorozattal dokkolhatsz, és az eddig ott tartózkodó űr-
hajókat a Karbantartó Hangárba kell helyezned.

Űrhajógyár

Két azonos értékű űrhajóval dokkolhatsz itt. Üzemanyag
és érc megfizetésével egy űrhajódat az űrhajó készlet-
ből a Karbantartó Hangárba helyezheted: 1-1-et a ne-
gyedik, 2-2-őt az ötödik, 3-3-at a hatodik űrhajódért.

Napenergia Átalakító

Vegyél el minden itt dokkoló űrhajód értékének a
felével megegyező számú üzemanyagot. Űrhajónként
kerekíts felfelé.

Terraformáló Űrállomás

Itt 6-os értékű űrhajóval dokkolhatsz. Fizess 1 üzem-
anyagot és 1 ércet, hogy egy kolóniát a bolygó egyik te-
rületére helyezhess. A következő fordulóban ez az űrha-
jó visszakerül az űrhajó készletbe.

Jelölés Összefoglaló


