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Háttértörténet
“Úgy döntöttünk, hogy még ebben az évtizedben
eljutunk a Holdra...” hangzottak Kennedy elnök
szavai. 1962 szeptemberét írjuk. Ezzel kezdetét
veszi az űrverseny kora. Ez az a kor, amely embert
juttat a Holdra, amely szakadatlanul tolja egyre
kijjebb a technológia határait, és amely talán
gazdasági válságba dönti a Szovjetuniót.

Ki lesz az, aki elsőként lépi át a végső határt?
Megvan-e benned a képesség, hogy egy prosperáló
űrügynökséggel az emberi teljesítményt egy új
szintre emeld?

A Játék Célkitűzése
A Space Race: The Card Game játékban minden játé-
kos egy-egy újonnan alapított Űrügynökség igazgató-
jának a szerepét játssza. A küldetés egyszerű: írd be az
országod nevét a történelembe azzal, hogy tiéd az első
nemzet, amelyik meghódítja az univerzumot. A játéko-
sok asztronautákat képeznek ki, tudósokat bérelnek fel,
fejlesztik a technológiáikat, űrprogramokat kezdemé-
nyeznek és megünneplik a szenzációs áttöréseket.

A játék rendszerint azzal kezdődik, hogy a játékosok
megcélozzák az Ügynökségeik alapvető fejlesztéseit,
olyan módon, hogy kölcsönösen előnyös kártyákat
gyűjtenek. Később a megszerzett kártyáikból hatásos
kombókat alakítanak ki. A játék véget ér a 7. kör után,
ahol a körök az űrkutatás 7 évtizedét ölelik fel.

A Játékos Célja
A cél a legfejlettebb Űrügynökség kialakítása a játék
végére. Az Űrügynökség fejlettségét Fejlődéspontok
mutatják, amelyek az alábbiakért járnak:

-  Az Űrügynökség összesített szintje (a kártyákon
lévő “színes nyilakban” feltüntetett értékek
összege),

-  A Laboratóriumban található kártyák száma
(kártyánként egy pont),

-  Az Ügynökség által megszerzett Áttörések (”vörös” 
kártyák)
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Játékelemek

13 Játékos Segédlet
Kártya

Kezdésjelölő

(a kártya vagy a

rakéta is használható)

Abilities

Take
from

What card

Place it in

Take
from

How many cards

Place them in

2

Card Types & Subtypes

Breakthrough

Reaching for 
the Stars

Man in Space

Planet 
Exploration

Search for Extra-
terrestrial Life

Bureaucracy
Resolve at the end 
of each round.

Immediate Action
Resolve when the card 
is placed in your . 

Special Effect/Ability
See the card’s bottom section for details.

Propaganda Leader

Technology

Space
Program

Űrprogram

(Lila), 28 kártya

Áttörés

(Vörös), 14 kártya

Az Űrverseny

kártyák hátoldala

You may 1  from any  .

If you do, put this card in  .

Espionage
Propaganda Action

1 , 1 , 1 ,

and uncover 1 card in  .

Put this card in  .

Moon Speech
Propaganda Action

21

1

Neil Armstrong
First Man on the Moon

 or 

2

2

2

Space Shuttle
Low Earth Orbital Spacecraft

1

2

1

1

1

1

1

1

Baikonur
Cosmodrome

1

2

1

1

1

1

1

1

Cape Canaveral
Space Centre

1

1 . If it was a  card, you 

may do one additional  1 .

2

Sputnik 2
Bioscience Mission

12

Apollo Program
Manned Moon Landing

1 . If it was a  card,

put it in  .

11

Vostok Program
Man in Space

1  randomly. If it was a 

card, put it in  .

Wow! Signal
Breakthrough

First Moon Rover
Breakthrough

Small Step for Man
Breakthrough

48 Irányításkártya
Minden játékos kap egy 12 Irányításkártyából álló készletet

Az Irányításkártyák
Hátoldalai

You may exchange one of your 
previously played Control Cards 
with an unplayed one.

1

1 Propaganda

3

3 Propaganda

6

6 Propaganda 41

1 Technology

3

3 Technology

6

6 Technology

21

Space Program1

3

Space Program3

6

Space Program6

1

1 Breakthrough

You may  4   face down. 

You may look at these cards.

3

3 Breakthrough

6

6 Breakthrough
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98 Űrverseny Kártyából álló pakli
A játékosok a játék folyamán szerezhetnek ilyen kártyákat

Propaganda

(Sárga), 28 kártya

Technológia

(Zöld), 28 kártya



Alapvető Fogalmak és Elnevezések
A Space Race: The Card Game játékban a játékosok
nem játszanak ki kártyákat közvetlenül a kezükből.
Ehelyett egy olyan központi kártyakészletből (az ún.
Univerzumból) vesznek el új kártyákat, amelyik
minden játékos számára elérhető.

Továbbá nincsenek erőforrások, valamint a kártyák
elvételekor megfizetendő költségek sem. A
leghasznosabb kártya elvételének a lehetősége
minden pillanatban attól függ, hogy melyik kártyára
van éppen a legnagyobb szükség.

Zónák
A játék során folyamatosan kártyák kerülnek
lehelyezésre a számos játékzónába, valamint
mozognak a zónák között.

A valamennyi játékos által elérhető központi zónák:

- Pakli — Innen húznak kártyákat a játékosok.

- Univerzum— Rendszerint innen kapnak kártyákat
a játékosok az Űrügynökségeikhez.

Az egyes játékos által elérhető saját zónák:

-  Űrügynökség (vagy egyszerűbben Ügynökség) —
A megszerzett kártyák ide kerülnek. Ezek alkotják
a játékosok űrkutatási aktivitásainak a magját.

-  Laboratórium— Az elfektetett kártyák képviselik
egy játékos Laboratóriumát. Alkalomadtán,
űrkutatási tevékenység eredményeként ezek
közvetlenül a játékos Ügynökségébe kerülnek.

- Kéz— Ezeken felül minden játékosnak vannak
kézben tartott kártyái is, melyeket más játékosok
nem látnak.

A zónákról részletesebb magyarázat a 9. oldalon
található.

Zónák

Pakli Az Univerzum

Kéz Űrügynökség Laboratórium

KézŰrügynökségLaboratórium

A 2. Játékos Zónái

Az 1. Játékos Zónái

Irányítás-

kártyák

Irányítás-

kártyák
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Űrverseny Kártyák
Ezek a kártyák képviselik az Űrügynökségek alapvető 
építőelemeit. A játék folyamán a játékosok igyekeznek 
olyan Űrverseny Kártyákat szerezni, amelyek a 
legjobban megfelelnek a stratégiáiknak. Minden egyes 
Űrverseny Kártya bal felső sarkában található egy 
szimbólum, amely jelzi a kártya típusát:

A Propaganda kártyák ikonikus Űrverseny 
személyiségeket, és közismert Hideg-
háborús propaganda tevékenységeket 
képviselnek. 

-  A Vezetők         szimbólummal vannak 
jelölve, és a Propaganda kártyák egy 
különleges altípusát alkotják.

°  Egy játékos Ügynökségében egy időben 
legfeljebb egy Vezető lehet.

°  Ha egy további Vezető Kártya kerül lehelyezésre 
az Ügynökségébe, akkor az egyik vezetőt át kell 
tenni a Laboratóriumba (a játékos dönti el, hogy 
melyiket).

A Technológia kártyák olyan jelentős 
technológiákat reprezentálnak, mint 
például az űrközpontok, rakéták és 
kutatóintézetek.

Az Űrprogram kártyák a folyamatban 
lévő ambiciózus űrbéli küldetéseket 
testesítik meg.

Az Áttörés kártyák az emberi teljesítmény 
lenyűgöző és korszakalkotó felfedezéseit 
jelenítik meg.

Az Áttörés kártyák 4 kategóriáját 
különböztetjük meg, melyeket az alábbi 
szimbólumok jelölnek:

-            A Csillagok Felé,

-            Ember az Űrben,

-            Bolygókutatás,

-            Idegen Létformák Keresése.

Képességek
A játékban majdnem minden kártya
rendelkezik egy vagy több
képességgel, melyek különféle
azonnali bónuszokat biztosítanak a
játékosnak, például, hogy további
kártyákat húz, vagy új kártyákat
helyez le az Ügynökségébe.
Ezeket egy kártya szimbólum jelzi
(lásd az ábrát).

21

1

Neil Armstrong
First Man on the Moon

 or 

First Man in Space
Breakthrough

6

6 Propaganda

21

1

Neil Armstrong
First Man on the Moon

 or 

This card duplicates one of the 

Breakthrough symbols in  .

3

Area 51
Top Secret Military Facility

1

1 . If it was a  card, you 

may do one additional  1 .

2

Sputnik 2
Bioscience Mission

First Man in Space
Breakthrough

Covert Ops
Propaganda Action

4 . Put this card in  .

1

2

1

1

1

1

1

1

Cape Canaveral
Space Centre

11

Vostok Program
Man in Space

1 If it was a  randomly. 

card, put it in  .

Interstellar Probe
Breakthrough

6 SPACE RACE: THE CARD GAME - ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS ELNEVEZÉSEK



Irányításkártyák
A játékosok ugyanazt a 12 Irányításkártyából álló készletet
kapják, melyek közül minden körben felhasználnak egyet.
Ezek fejezik ki minden egyes játékos képességét a saját
Űrügynöksége vezetésére és fejlesztésére.

Az Irányításkártyák lehetővé teszik a játékosoknak, hogy:

- új Űrverseny Kártyákat szerezzenek az Űrügynökségeikhez
(az aktuális Irányításkártya típusával megegyező típusút),

- és az Ügynökségeikben olyan kártyákat aktiváljanak,
amelyek megfelelnek az aktuális Irányításkártyájuk
Szakaszának (a színes sáv szerint).

Minden egyes Irányításkártya csak egyszer használható. Ezért
a játékosoknak körültekintően kell kiválasztaniuk, hogy a játék
melyik pontján, melyiket használják fel.

Szintek
A kártyák többsége egy vagy több
szinttel rendelkezik, melyek száma
színes nyíl alakú mezőkben kerültek
feltüntetésre a bal oldalon. Az egy
Ügynökség kártyáin található azonos
színű nyilakban lévő számok összege
határozza meg az Ügynökség
korszerűségét és fejlettségét az adott
területen (Szakaszban).

6

6 Propaganda

3

3 Propaganda

41

1 Technology

6

Space Program6

3

3 Breakthrough
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Előkészületek

1.  A Pakli Előkészítése — Keverjétek össze valamennyi
Űrverseny Kártyát, és helyezzétek őket a játékterület
közepére.

2.  Az Univerzum Megalkotása:

a.  Vegyetek el 4, 5, vagy 6 kártyát (2, 3, illetve 4 játékos
esetén) a Pakli tetejéről, és típusuk szerint
csoportosítva helyezzétek el őket a Pakli mellett (lásd
a jobb oldali ábrát).

b.  Ezután helyezzetek képpel lefelé 2 további kártyát
(megnézés nélkül) a Pakliból a képpel felfelé lévő
Univerzum kártyák mellé.
Ezek a kártyák jelképezik a felfedezésre váró
világegyetemet (felfedezések, amelyek egyelőre nem
ismertek a játékosok előtt), és amelyek a játék
későbbi részében kerülnek felfedésre.

3.  Adjátok oda a Kezdésjelölőt annak a játékosnak, aki
legutóbb bámulta a csillagokat, vagy más módon
válasszátok ki a kezdőjátékost.

4.  Minden játékos kap egy 12 lapból álló Irányításkártya
készletet, amelyek a 4 egymással versengő szervezet
(NASA, ESA, Oroszország és a Magánszektor)
egyikéhez tartozik.

5.  A játékosok Űrverseny Kártyákat húznak a Pakliból:

a.  az 1. játékos (akinél a Kezdésjelölő van) 3 kártyát
húz,

b.  a 2. játékos (az órajárással megegyező irányban) 4
kártyát húz,

c.  a többi játékos (ha van) 5 kártyát húz.

The Universe

Pakli
Propaganda Technológia

Felhasznált
Irányításkártyák

If
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Laboratórium
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Game Setup

Játékzónák

Univerzum— A Univerzum kártyái
mutatnak minden olyat, amelyet jelenleg ki
lehet fejleszteni, illetve fel lehet fedezni. Ez
egy közös terület, ahonnan minden játékos
vehet el új kártyákat.

Kéz— A játékosok kezében lévő Űrverseny
Kártyák; ezek az újonnan alapított
Űrügynökségek induló erőforrásai. A
játékosoknak külön kell tartaniuk a Kézben
lévő lapokat az Irányításkártyáiktól, és
azokat más játékosok nem láthatják.

Űrügynökség— Az Ügynökség kártyái
képességeket biztosítanak, valamint
beleszámítanak az Ügynökség fejlettségi
szintjébe.

Laboratórium— A Laboratóriumba
helyezett kártyákat el kell fordítani 90°-kal.
Sem a szintje, sem pedig a képességei nem
használhatók. A Laboratórium kártyái
azonban jó forrásai a Fejlődéspontoknak, és
időnként közvetlenül behelyezhetők egy
Ügynökségbe. Egy Laboratórium kártyáit
képpel felfelé kell tartani, és azokat
bármelyik játékos megnézheti.

Előkészületek

Az Univerzum

ÁttörésŰr-
program Felfedezetlen Univerzum

(képpel lefelé fordított kártyák)

Used Control 
Cards

Kártyák az Űrügynökségben

Egy Játékos Űrügynöksége

Fi
rs

t M
an

 in
 S

pa
ce

Br
ea

kt
hr

ou
gh

Kéz Irányítás-
kártyák
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Játékmenet
A Space Race: The Card Game játék 7 körön
(évtizeden) át tart. Minden kör három fázisból áll:

1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása
Minden játékos titokban kiválaszt egy
Irányításkártyát az aktuális körre.

2. Fázis: Az Ügynökség Fejlesztése
Minden játékos fejleszti az Űrügynökségét,
használva az Ügynökségeik kártyáinak
képességeit.

3. Fázis: Felkészülés a Következő Évtizedre
A játékosok képpel lefelé fordított kártyákat tesznek
át a Kezükből az Univerzumba.

1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása
A Space Race játék mindegyik körének elején a
játékosok átgondolják a lehetőségeiket, és eldöntik,
hogy miként fejlesztik az Űrügynökségüket. A
kiválasztott Irányításkártyájuk határozza meg az
Ügynökségük fejlődését az adott körre.

1. Fejlesztési Terv— Minden játékos kiválasztja az
egyik Irányításkártyáját, és képpel lefelé fordítva az
Űrügynökségébe helyezi.

A korábbi körök Irányításkártyáit csúsztassátok
feljebb, hogy legyen helye az új kártyának, és hogy
a többi játékos láthassa a korábban kijátszott
Irányításkártyákat (lásd az ábrákat). Ezután a
megmaradt Irányításkártyákat tegyétek félre. Nem
lesz rájuk szükség a következő körig.

2.  Váratlan Lehetőségek— Fordítsátok felfelé az
Univerzum valamennyi képpel lefelé fordított
kártyáját, és helyezzétek őket típus szerint az
Univerzum többi kártyája mellé. Továbbá minden
játékos képpel felfelé fordítja az aktuális
Irányításkártyáját is.

1

2

1

1

1

1

1

1

Cape Canaveral
Space Centre

3

3 Propaganda

6

6 Breakthrough

41

1 Technology

3

3 Propaganda

6

6 Breakthrough

41

1 Technology

3

Space Program3

A korábbi körök
Irányításkártyái

Az új Irányításkártya
hozzáillesztve az Űrverseny

Kártyákhoz az Ügynökségben

Az aktuális körre
választott, képpel

lefelé fordított
Irányításkártya

1

1 . If it was a  card, you 

may do one additional  1 .

2

Sputnik 2
Bioscience Mission
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2. Fázis: Az Ügynökség Fejlesztése
A tényleges űrkutatás és az Űrügynökség fejlesztése
a kör második fázisában történik. Ebben a fázisban a
játékosok öt Szakaszt hajtanak végre meghatározott
sorrendben. A játékosok az Ügynökségeik kártyáinak
kizárólag azon képességeit használhatják, amelyek
megfelelnek az aktuális Irányításkártyájuk
Szakaszának.

1. Propaganda Szakasz— A   szimbólummal
rendelkező játékosok használhatják a
Propaganda képességeiket.

2. Technológia Szakasz— A  szimbólummal
rendelkező játékosok használhatják a
Technológia képességeiket.

3. Űrprogram Szakasz— A   szimbólummal
rendelkező játékosok használhatják az Űrprogram
képességeiket.

4. Áttörés Szakasz— A  szimbólummal
rendelkező játékosok használhatják az Áttörés
képességeiket.

5. Bürokrácia Szakasz— Minden játékosnak végre
kell hajtania a Bürokrácia képességeit.

6. Vészhelyzeti Finanszírozás — A Kezükben
kártyával nem rendelkező játékosok húznak 1
kártyát a pakliból.
“A kormány jóváhagyott egy rendkívüli tőkein-
jekciót az ügynökség költségvetésébe, amely
jelenleg a pénzügyi összeomlás szélén áll.”

7. (Kizárólag a 7. körben) A fent említett összes
Szakasz végrehajtása után térjetek át a Játék
Vége és Pontozás részre. A teljesített körök
száma mindig meghatározható bármelyik
Ügynökség Irányításkártyáinak számából.

12

Apollo Program
Manned Moon Landing

1 . If it was a  card,

put it in  .

A Képességek Értelmezése
A kártyák többsége rendelkezik egy szimbólummal,
amely egy képességet jelez. Használatkor a
képességek lehetővé teszik egy játékos számára,
hogy átmozgasson egy vagy több kártyát az egyik
játékzónából egymásikba, ahogyan azt az alábbi
példák mutatják.

Példák egyszerű képességekre

Példák összetettebb képességekre

Egy   szimbólummal rendel-

kező képesség azt jelenti, hogy a

képesség valamiképpen

különleges. Kövesd a kártya alsó

részén olvasható utasításokat,

ahol a képesség részletes

magyarázata található.

1

3
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Vegyél el egy Technológia

kártyát az Univerzumból     ,

és helyezd át az Ügynökséged-

be      .

Vegyél el legfeljebb 3 kártyát a

Pakli  tetejéről, és vedd őket

a Kezedbe       .



Egyszer vs. Többször Használatos Képességek

Képességek szerepelhetnek egy kártya bal, illetve
jobb oldalán is. Ez a pozíció határozza meg azt, hogy

a képesség többször vagy csak egyszer használható:

- A Többször Használatos Képességek a kártyák
bal oldalán vannak feltüntetve. Gyengébbek és
minden körben használható egyszer.

- Az Egyszer Használatos Képességek a kártyák
jobb oldalán vannak feltüntetve. Rendszerint
jelentős bónuszt biztosítanak. Közvetlenül egy ilyen
képesség használata után a kártya teljes jobb
oldalát le kell takarni az Űrügynökség egy másik
kártyájával. A kártya letakart oldalán lévő
képességek nem használhatók többször. Egy kártya
eltakarására fel lehet használni a Játékos Segédlet
Kártyát, amennyiben szükséges (például akkor, ha
még nincs másik kártya az Ügynökségben).

° Kártyák Kitakarása — A játékban egyes kártyák
lehetővé teszik egy játékos számára, hogy
kitakarja egy letakart kártyája jobb oldalát, így a
képesség ismét használhatóvá válik.

Számos kártya “kombinált”
képességekkel rendelkezik
(azaz egy képesség
található a “felső sorban”,
egy másik pedig az “alsó
sorban”).

Egy ilyen képesség használata előtt a játékosnak be kell jelentenie,
hogy miként osztja meg a képesség hatását (a középső szám) a
felső sor és az alsó sor között.

Például a fenti képesség lehetővé teszi egy játékos számára az
alábbiak egyikét:

-  Azt, hogy 2 kártyát a Pakliból a Kezébe vegyen.

- Vagy hogy 1 kártyát a Pakliból a Kezébe vegyen, valamint
1 kártyát a Kezéből a Laborba tegyen.

- Vagy hogy 2 kártyát a Kezéből a Laborba tegyen.

2

12

Yuri Gagarin
First Man in Space

12

Yuri Gagarin
First Man in Space

3

Space Program3

43

OKB-1
Research Facility

43

OKB-1
Research Facility

Többször
Használható
Képességek

Egyszer
Használható
Képességek

Letakart kártyaAz Aktuális
Irányításkártya

Más kártyák egy játékos Űrügynökségében
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Elérhető Képességek
A játék folyamán a játékosok egyes képességeket
csak olyankor használhatnak, ha bizonyos
feltételeknek megfelelnek.

Egy Szakaszhoz Tartozó Képességek

A játékosok kizárólag azokat a képességeket
használhatják, amelyek az aktuális Irányításkártya

szimbólumával megegyező színű sávban
találhatók (lást az alábbi ábrát).

Bürokrácia Képességek

Egy kártya alsó részén  
szimbólummal jelölt képességek
kizárólag a Bürokrácia
Szakaszban használhatók,
függetlenül attól, hogy a játékos
melyik Irányításkártyát
választotta az adott körre.

Azonnali Képességek

Egy kártya alsó részén
szimbólummal jelölt
képességeket mindig közvetlenül
azután kell használni, amikor egy
ilyen képességgel rendelkező
kártya lehelyezésre kerül egy
Ügynökségbe.

Állandó Képességek

Létezik néhány olyan képesség egyes kártyák alsó
részén, amelyeket nem szimbólumok jelölnek. Ilyen
esetekben a képesség szöveges leírása tartalmazza
azt, hogy a képességet mikor és hogyan lehet
használni, illetve, hogy a képesség állandó hatást
biztosít-e.

If you have no cards in  , 
uncover this card.

1

1

Sergei Korolev
“The Chief Designer”

Aktív képességek

Inaktív képességek

1

2

1

1

1

1

1

1

Cape Canaveral
Space Centre

2

2

1

1

Vladimir Remek
Cosmonaut

6

6 Propaganda

331

Whenever a card appears in  , 
uncover this card.

Richard Branson
Entrepreneur

4

2

Wernher von Braun
Aerospace Engineer
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Szakaszok Végrehajtása
Az első négy Szakasz (Propaganda, Technológia,
Űrprogram és Áttörés) mindegyikének elején minden, a
Szakaszban résztvevő játékos (a részvételt az adott
körre választott megfelelő Irányításkártya határozza
meg) összesíti az adott Szakaszra vonatkozó saját
szintjét — egyszerűen összeadja az Ügynöksége
valamennyi kártyájának, valamint az aktuális
Irányításkártyájának a folyamatban lévő Szakaszhoz
tartozó szintjeit.

Ezután a Szakaszt az alábbi módon kell rendezni:

- A legmagasabb szinttel rendelkező játékos használ-
hatja az aktív képességeinek egyikét. Utána a második
legmagasabb szinttel rendelkező játékos használhatja
az aktív képességeinek egyikét, és így tovább.

°  Egyenlőség esetén a Kezdésjelölővel rendelkező
(illetve az óramutató járásával megegyező irányban

hozzá legközelebbi érintett) játékos következik
előbb.

°  A sorrendet egyszer kell meghatározni,
közvetlenül a Szakasz kezdetén. Ezután már
nem kell újraszámolni, és változatlan marad
egészen a Szakasz végéig még akkor is, ha a
szintek megváltoznak.

°  Ha egy játékos nem akarja (vagy nem tudja)
használni egyetlen képességét sem, akkor
passzolhat, és ilyenkor már nem vehet részt az
adott Szakaszban.

-  Miután az utolsó játékos is használta az egyik aktív
képességét (vagy passzolt), akkor a játék ismét az
első játékostól folytatódik, aki használhatja egy
másik képességét (vagy passzolhat). A játék addig
folytatódik ilyen módon, amíg az összes játékos
nem passzolt. Ekkor az adott Szakasz véget ér és
elkezdődik a következő Szakasz.

Tételezzük fel, hogy a játék az Űrprogram Szakaszba lép. Az 1. Játékos Űrprogram szintje 8 (6 az Irányításkártyájából,
és 2 a Titán Rakéta kártyából). A 2. Játékos Űrprogram szintje 4 (3 az Irányításkártyájából, és 1 a Szergej Koroljev kártyából).

Az 1. Játékos kezd, és használhatja az egyik Űrprogram képességét.

6

6 Technology

21

Space Program1

3

3 Propaganda

6

6 Propaganda

6

Space Program6

3

Space Program3

21

1

Neil Armstrong
First Man on the Moon

 or 
If you have no cards in  , 
uncover this card.

1

1

Sergei Korolev
“The Chief Designer”

1

2

2

Titan Rocket
Space Rocket Development

2

Viking 1
Mars Orbiter and Lander

Az 1. Játékos Irányításkártyái

Kártyák az 1. Játékos Űrügynökségében Kártyák a 2. Játékos Űrügynökségében

A 2. Játékos Irányításkártyái

14 SPACE RACE: THE CARD GAME - JÁTÉKMENET: SZAKASZOK VÉGREHAJTÁSA



Nincs Megfelelő Kártya az Univerzumban?

Ha az aktív Irányításkártyája    képességét
egy játékos nem képes használni, mert a megfelelő
típusból egyetlen kártya sincs az Univerzumban,
akkor helyette az alábbiak egyikét teheti:

-  Kivlaszt egy tetszőleges kártyát az ezt megelőző
Szakaszok egyikéből (azaz egy olyan Szakaszból,
amelyik már befejeződött), és lehelyezi az
Ügynökségébe.

-  Vagy húz 3 kártyát a Pakliból a Kezébe.

Hasznos Megjegyzések

-  A játékosok használhatják azoknak a kártyáknak
a képességeit is, amelyeket abban a körben
helyeztek az Ügynökségükbe (természetesen
csak akkor, ha az adott képesség az aktív sávban
van).

-  Minden egyes képesség körönként csak
egyszer használható.

- Egy játékosnak nem kötelező használni egy
képességet akkor sem, ha az aktív.

A Bürokrácia Végrehajtása

A Bürokrácia  az ötödik és egyben utolsó Szakasz.
Szinte teljesen ugyanúgy kell végrehajtani, mint a
korábban részletezett Szakaszokat, mindössze két
apró eltérés van:

-  Mivel a Bürokráciához nem tartoznak szintbónuszok,
ezért ezt a Szakaszt mindig a Kezdésjelölővel
rendelkező játékos kezdi, majd az óra járásával
megegyező irányban kell tovább haladni.

-  “Senki sem menekülhet a bürokrácia útvesztőjéből!”
— A játékosok nem passzolhatnak, amíg
valamennyi Bürokrácia képességüket végre nem
hajtották.

Ezeknek a képességeknek némelyike azonban úgy
kezdődik, hogy “Megteheted, hogy...”, és ilyenkor a
játékoson múlik, hogy használja-e az adott
képességet, vagy sem.
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3. Fázis: Felkészülés a Következő
Évtizedre
A kör utolsó fázisának során a játékosoknak 
lehetősége nyílik arra, hogy befolyásolják, mely 
kártyák legyenek elérhetők az Univerzumban a 
következő körre:

1.  Okos Befektetések — Minden játékos (A 
Kezdésjelölővel rendelkezőtől indulva) letehet 
bármennyi kártyát képpel lefelé az Univerzumba.

°  Ennek a lépésnek a végén az egy játékos 
Kezében lévő kártyák maximális száma 7. 
Minden fennmaradó kártyát az Univerzumba kell 
helyezni. ”Egy Űrügynökség nem egy profitot
termelő vállalkozás. Minden megszerzett
erőforrást hasznosítani kell.”

°  Ha egy játékos Kezében 7 vagy kevesebb 
kártya van, akkor kihagyhatja ezt a lépést.

2.  Ismeretlen Univerzum — Ha kevesebb képpel 
lefelé fordított kártya van az Univerzumban, mint a 
játékosok száma, akkor mindaddig adjatok kártyákat 
képpel lefelé a Pakliból az Univerzumhoz, amíg meg 
nem lesz a játékosonkénti egy kártya.

3.  Valóságos Látnokok — Keverjétek meg az 
Univerzum képpel lefelé lévő kártyáit. Utána:

°  2 játékos esetén fordítsatok képpel felfelé közülük 
1-et,

°  3 vagy 4 játékos esetén fordítsatok képpel felfelé 
közülük 2-t.

°  Rendezzétek sorba ezeket a kártyákat az 
Univerzumban a típusuk szerint. Minden más 
kártya az Univerzumban a helyén marad.

4.  A Kezdésjelölőt tovább kell adni az óra járásával
megegyező irányban.

Ezután az 1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása lépéssel 
az űrkutatás egy új évtizede (köre) kezdődik.

Játék Vége és Pontozás
A hetedik kör vége után kerül sor annak 
megállapítására, hogy melyik játékos építette meg 
a legfejlettebb Űrügynökséget. Vajon kinek sikerült 
elérnie a legjelentősebb Áttöréseket? Kinek a neve 
kerül bele a történelembe? Minden a 
Fejlődéspontokon múlik, melyek az alábbiakért 
járnak:

1.  Összesített Űrügynökség Szint — Az 
Ügynökséget alkotó kártyák szintjeinek (színes 
számok) az összege, kivéve az 
Irányításkártyákat.

2.  Laboratórium Fejlettség — 1 Fejlődéspont jár 
a Laboratórium minden egyes kártyájáért.

3.  Áttörés Kategóriák — 6 Fejlődéspont jár 

minden Áttörés kategóriáért  (      ,       ,       és

          ), amelyben az Ügynökség szerezte a 

legtöbb szimbólumot (lásd a példákat a 

következő, valamint a 18. oldalon).
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°  Amennyiben egyenlőség áll fenn az Áttörés
kategóriák bármelyikében, akkor valamennyi
érintett Űrügynökség megkapja a 6
Fejlődéspontot.

°  Az Ügynökségek összesen csak 6
Fejlődéspontot kapnak minden egyes általuk
megnyert Áttörés kategóriáért. Nem minden
egyes kártyáért kapják meg 6 Fejlődéspontot
az adott kategóriában.

Az a játékos a győztes, akinek az Űrügynöksége
a legtöbb Fejlődéspontot szerezte.

Egyenlőség esetén minden érintett játékos a
legfejlettebb Ügynökség Szakaszát vagy a
Laboratóriumát használja fel a győzelem
eldöntésére. További egyenlőség esetén a 2.
legnagyobb pontérték következik, és így tovább.

Interstellar Probe
Breakthrough

Példa Pontozásra

6

6 Propaganda

3

3 Breakthrough

6

6 Technology

6

6 Breakthrough

3

Space Program3

You may exchange one of your 
previously played Control Cards 
with an unplayed one.

1

1 Propaganda

2
3

A
re

ci
bo

 O
bs

er
va

to
ry

R
ad

io
 T

el
es

co
pe

41

1 Technology

12

Yuri Gagarin
First Man in Space

Leaving Earth
Breakthrough

13

Hubble Telescope
Outer Space Exploration

2

2

2

Space Shuttle
Low Earth Orbital Spacecraft

1

2

1

1

1

1

1

1

Cape Canaveral
Space Centre

  f
ro

m
 a

ny
  

2

Ro
se

tt
a 

M
is

si
on

C
om

et
 O

rb
ite

r a
nd

 L
an

de
r

Laboratórium fejlettség:
Összesen +2 Fejlődéspont
(+1 kártyánként
a Laboratóriumban)

Áttörés:
+6 Pont a legtöbb
szimbólumért

Az Űrügynökség összesített szintje: +13 Fejlődéspont
A játékosok nem kapnak Fejlődéspontokat
az Irányításkártyákért és a Kézben tartott
lapokért.

Ebben a példában a játékos 21 Fejlődéspontot kapna (13-at az Űrügynöksége összesített szintjéért,

2-t a Laboratóriuma fejlettségéért, és 6-ot a legtöbb Áttörés szimbólumért).
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Interstellar Probe
Breakthrough

Small Step for Man
Breakthrough

Laika
Breakthrough

Pluto Flyby
Breakthrough

Leaving Earth
Breakthrough

+6
+6 +60
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Az 1. játékos Áttörés kártyái

Az 1. játékos Áttörés kártyái Az 2. játékos Áttörés kártyái

Az 1. játékos szerezte meg a legtöbb Áttörés szimbólumot A

Csillagok Felé kategóriában, tehát kap 6 Fejlődéspontot

ezért a kategóriáért. Továbbá a legtöbb megszerzett

szimbólum tekintetében az 1. játékos döntetlenre áll a 2.

játékossal az Ember az Űrben kategóriában (senki más

nem szerzett náluk több szimbólumot), így kap

6 Fejlődéspontot ezért a kategóriáért is.

A 2. játékosnak csak egy Áttörés szimbóluma van A

Csillagok Felé kategóriában, ami nem elég

ahhoz, hogy Pontot kapjon érte. A 2. játékos

viszont kap 6 Fejlődéspontot az Ember az Űrben

kategóriában holtversenyben elért legtöbb

szimbólumáért.

Mivel egyik játékos sem kutatott idegen életformák után, nem fedezett fel más bolygókat ,

ezért egyikük sem kap Pontokat ezekért a kategóriákért.



A Hidegháború (Eltérő Pontozású Játékváltozat)
Ebben a játékváltozatban a Space Race: The Card
Game játékot ugyanúgy kell játszani, mint a normál
változatot. A pontozás azonban meglehetősen
különbözik — sokkal nehezebb Fejlődéspontokat
gyűjteni. A játékosok szinte minden lépésének óriási
jelentősége lehet, és akár a játék megnyerését vagy
elveszítését is eredményezheti. Ezt a variánst csak
olyan gyakorlott játékosoknak ajánljuk, akik kedvelik
az elmélyült stratégiákat, a komplexitást és az indirekt
interakciókat.

A Hidegháború játékváltozatban egy Űrügynökség az
alábbi módokon szerezhet Fejlődéspontokat:

1.  Szintek— Az Ügynökség 1 Pontot kap minden
más alacsonyabb összesített Propaganda szinttel
rendelkező Ügynökség után. Ezután pontosan
ugyanígy kell eljárni a Technológia, Űrprogram és
Áttörés szintekkel is.

2.  Laboratórium Fejlettség— Az Ügynökség 1
Pontot kap minden más olyan Ügynökség után,
amelynek Laboratóriuma kevesebb kártyából áll.

3.  Áttörés Kategóriák— Az Ügynökség 1 Pontot
kap minden más olyan Ügynökség után,
amelynek kevesebb Áttörés szimbóluma van
bármelyik Áttörés kategóriában. Az
Űrügynökségek minden egyes Áttörés
kategóriáért külön-külön kapnak
Fejlődéspontokat.

Az a játékos nyerimeg a Hidegháborút, akinek
az Űrügynöksége a legtöbb Fejlődéspontot
szerezte!

-  Egyenlőség esetén a fel nem használt
Irányításkártyák összesített szintje dönti el a
győztest.

JFK  (A Szóló Játékváltozat)
A szóló játékváltozatban John F. Kennedy szerepét
öltöd magadra, irányítva az országodat és annak
űrprogramját a történelmi Űrverseny korszakban az
egyesített Keleti blokk erőivel szemben. Minden rajtad
áll. Vajon megnyered a versenyt?

Előkészületek
1.  A Pakli Előkészítése— Keverd össze valamennyi

Űrverseny Kártyát, és helyezd őket a játékterület
közepére.

2.  Az Univerzum Megalkotása:
a.  Vegyél el 4 kártyát a Pakli tetejéről, és típusuk

szerint csoportosítva helyezd el őket a Pakli
mellett (előre a Propaganda, a második a
Technológia, a harmadik az Űrprogram, és az
utolsó az Áttörés).
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b. Végül helyezz képpel lefelé 2 kártyát a Pakliból
a többi Univerzum kártya mellé.

3.  Vedd el az egyik 12 lapból álló Irányításkártya
készletet.

4.  Húzz 4 Űrverseny Kártyákat húznak a Pakliból.

5.  Készítsd elő az ellenfeledet— Készíts elő 1, 2
vagy 3 teljes szett Irányításkártyát a normál, a
nehéz, illetve a verhetetlen nehézségi szinthez.
Keverd meg mindegyiket külön-külön, és helyezd
őket képpel lefelé az asztalra (lásd az alábbi
ábrát).

Előkészületek

Az Űrügynökséged

Az Ügynökség Kártyái

Használt Irányításkártyák

Laboratórium

Kéz Irányítás-
kártyák

Az UniverzumPakli

3

This level is equal to the  level
of one  card in  .

This level is equal to the  level
of one  card in  .

2

Alexei Leonov
Cosmonaut

First Man in Space
Breakthrough

1

2

1

1

1

1

1

1

Baikonur
Cosmodrome

This card duplicates one of the 

Breakthrough symbols in  .

3

Area 51
Top Secret Military Facility

Propaganda
Irányításkártyák

Technológia
Irányításkártyák

Űrprogram
Irányításkártyák

Vezetők

Az Ellenfél Megszerzett Kártyái
Az Ellenfél Megmaradt
Irányításkártyái
(3 pakli, verhetetlen
nehézség)

Az Ellenfél Játékban

Lévő Irányításkártyái

Áttörések
Más
Kártyák

Áttörés
Irányításkártyák
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Játékmenet
Akárcsak a normál változatban, a játék ilyenkor is 7
körön át tart, melyek mindegyike három Fázisból áll:

1. 1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása

Te és az ellenfeled előkészíti az Irányításkártyáját.

2. 2. Fázis: Az Ügynökség Fejlesztése

Fejleszted az Űrügynökségedet, a kártyáid
képességeit használva. Az ellenfeled egyszerűen
csak kártyákat vesz el az Univerzumból.

3. 3. Fázis: Felkészülés a Következő Évtizedre

Kártyákat tehetsz át képpel lefelé a Kezedből az
Univerzumba.

1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása

1. Fejlesztési Terv— Válaszd ki az egyik megmaradt
Irányításkártyádat, és helyezd az Űrügynökségedbe.

2. Váratlan Lehetőségek — Fordítsd felfelé az
Univerzum valamennyi képpel lefelé fordított
kártyáját, és helyezd őket típus szerint az Univerzum
többi kártyája mellé.

°  Keverd meg az Univerzum kártyáinak azon
típusait, amelyekhez egy vagy több kártya került
hozzáadásra ebben a lépésben (keverés után tedd
vissza őket az Univerzumba).

3. Az Ellenfeled Irányításkártyá(ka)t Játszik Ki:

°  Vedd el az ellenfeled valamennyi Irányításkártya
paklijának a tetején lévő legfelső lapot, és helyezd
őket képpel felfelé a megfelelő szekcióba (lásd az
ábrát az előző oldalon)

°  Ha már van egy vagy több Irányításkártya a
szekcióban, akkor add hozzá az aktuális
kártyát.

°  A játék hátralévő részében az ellenfeled
Irányításkártyái a helyükön maradnak.

2. Fázis: Az Ügynökség Fejlesztése

Ezt a fázist pontosan ugyanúgy kell játszanod, mint a
normál változatban. Az ellenfeled azonban az alábbi
lépéseket hajtja végre a fordulójában:

1.  Szakaszok Végrehajtása (a különleges
szabályokat lásd lejjebb, valamint a következő
oldalon).

2.  Bürokrácia Végrehajtása (ezt a lépést csak te
hajtod végre).

3.  Vészhelyzeti Finanszírozás— Ha nincs kártya
a Kezedben, akkor húzz 1 kártyát a pakliból.

4.  A Keleti Blokk Előre Törése— Az első négy
Szakasz (Propaganda, Technológia, Űrprogram
és Áttörés) mindegyike esetén, amennyiben az
ellenfeled szintje legalább kétszer magasabb a
tiednél, akkor egy további kártyát helyez át a
Pakliból a saját megszerzett kártyáinak paklijába.

5.  Ez a 7. kör vége? Ha igen, akkor ugorj a Pontozás
részre.

Az Ellenféllel Kapcsolatos Különleges Szabályok

Az ellenfeled folyamatosan aktív minden (és csakis
olyan) Szakaszban, ahová már játszott ki megfelelő
Irányításkártyát (még akkor is, ha ezt valamelyik
korábbi körben tette).
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-  Az ellenfeled a fordulójában mindig elveszi az
Univerzum aktuális Szakaszának alsó kártyáját, és
áthelyezi a saját megszerzett kártyáinak megfelelő
paklijára (lásd az ábrát a 20. oldalon).

-  Ha a Szakaszban nincs kártya, amelyet az ellenfeled
elvehetne, akkor a legutóbbi olyan Szakasz alsó
kártyáját veszi el, amelyikben van legalább egy
kártya. Ha a korábbi Szakaszok egyikében sincs
kártya, akkor helyette a Pakli legfelső lapját veszi el.

Az ellenfél szintje egy adott Szakaszban megegyezik
az adott Szakaszba általa már korábban kijátszott
valamennyi Irányításkártyája szintjének összegével.

-  A játék további részében az ellenfeled minden
Irányításkártyája beleszámít az Ügynöksége
szintjébe.

-  Kiszámolod a saját Szakasz szintedet a normál
változatban ismertetett módon (az Ügynökséged
valamennyi, a jelenlegi Szakaszhoz kapcsolódó
kártyájának, valamint az aktuális Irányításkártyád
szintjének az összege).

-  Ha az aktuális Szakaszban az ellenfeled szintje
magasabb, mint a tiéd, akkor ő előtted hajtja végre a
fordulóját. Máskülönben végrehajtod a teljes
Szakaszt (használva minden képességet, amelyet
csak tudsz/akarsz), majd utána következik az
ellenfeled.

Az ellenfeled által az Univerzumból elvett minden
kártyát úgy kell tekintened, mintha azok a
Laboratóriumában volnának. Ez azt jelenti, hogy
választhatod olyan kártyák célpontjául, mint például a
Kémkedés vagy a Rosetta-küldetés.

3. Fázis: Felkészülés a Következő
Évtizedre
A szóló játék utolsó fázisát csaknem ugyanúgy kell
lejátszani, mint a normál változatban:

1.  Okos Befektetések:

°  Bármennyi kártyát áttehetsz képpel lefelé a
Kezedből az Univerzumba.

°  Ennek a lépésnek a végén a Kézben lévő kártyák
maximális száma 7.

°  Ha ebben a lépésben egyetlen kártyát sem teszel
az Univerzumba, akkor helyette tegyél át képpel
lefelé 1 kártyát a Pakliból az Univerzumba. Ne
nézd meg a kártyát!

2.  Ismeretlen Univerzum— Tegyél át képpel lefelé
egy-egy további kártyát a Pakliból az Univerzumba
minden egyes olyan Szakasz után, amelybe az
ellenfeled játszott már ki legalább egy
Irányításkártyát.

° Ha például az ellenfelednek vannak Propaganda
és Áttörés Irányításkártyái, akkor 2 további
képpel lefelé fordított kártyát kell az Univerzumba
helyezni.

3. Valóságos Látnokok— Keverd meg az Univerzum
képpel lefelé lévő kártyáit, majd fordíts képpel
felfelé közülük 2-t.

° Rendezd sorba ezeket a kártyákat az
Univerzumban a típusuk szerint.

°  Az Univerzumban a képpel felfelé lévő kártyák
sorrendje változatlan marad. Az új kártyák a már
ott lévők tetejére kerülnek.

Ezután az 1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása lépéssel
az űrkutatás egy új köre (évtizede) kezdődik.
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Játék Vége és Pontozás

A normál változathoz hasonlóan Fejlődéspontokat
gyűjtesz (azaz Pontokat kapsz az Űrügynökséged
összesített szintjéért, a Laboratóriumod minden egyes
kártyájáért, és minden olyan Áttörés kategóriáért,
amelyben az ellenfeled nem rendelkezik nálad több
szimbólummal).

Az ellenfeled az alábbiakért kap Fejlődéspontokat:

1. A megszerzett Vezető Kártyákért és Áttörés
Kártyákért, melyek mindegyike 2 Pontot ér.

2. Minden egyes más megszerzett kártyáért 1 Pontot
kap.

Az ellenfeled az alábbiakért nem kap
Fejlődéspontokat:

-   Az Áttörés szimbólumokért.

-   Az Űrügynöksége szintjéért.

-   Az Irányításkártyáiért.

Az a győztes, aki több Fejlődéspontot gyűjtött össze.

-   Egyenlőség esetén az ellenfél a győztes.
”Majd talán legközelebb, Elnök úr.”
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GYIK
- Lehet-e egynél több Vezető az Ügynökségemben?

Nem, a magyarázatot lásd a 6. oldalon.

- Lehet-e egynél több példány egy adott kártyából az
Ügynökségemben?
Igen.

- Kötelező-e pontosan annyi kártyát használnom,
amennyi a képességek belsejében fel van
tüntetve?
Nem. A játékosok tetszés szerinti mennyiségű kártyát
húzhatnak, dobhatnak el vagy mozgathatnak, amíg
annak száma nem haladja meg a képesség által
biztosított mennyiséget.

- Hamondjuk van egy zóna szimbólum az egyik
kártyám alsó, szöveges részében, akkor azmelyik
játékos zónájára vonatkozik?
Hacsak a kártya szövege konkrétan meg nem jelöli,
akkor a kártyád valamennyi szimbóluma a saját
zónáidra vonatkozik.

- Lehet-e használni az 1. szintű Technológia
Irányításkártya vagy az 1. szintű Űrprogram
Irányításkártyamindkét képességét egy időben a
fordulóm során?
Nem. Ezek a kártyák két különböző képességet
tartalmaznak. A játékosoknak először az egyiket kell
használniuk, majd várni, mire ismét az ő fordulójuk
következik, és csak akkor használhatják a másik
képességet.

- Megváltoztathatom-e az 51-es Körzet által
megduplikált Áttörés szimbólumot?
Igen, bármikor megváltoztathatod, akár közvetlenül a
Pontozás előtt is.

- Milyen kártyát szerezhetek a Saturn V Technológia
kártya képességével?
Ez a képesség lehetővé teszi, hogy elvegyél egy

      szimbólumú Áttörés kártyát az Univerzumból, és
azt az Ügynökségedbe helyezd. Ha nincs ilyen kártya
az Univerzumban, akkor nem kapsz semmilyen más
kártyát.

-  Használhatom-e az 1. szintű Propaganda
Irányításkártya Bürokrácia hatását arra, hogy
ugyanazt a kártyát (1. szintű Propaganda)
visszategyem a ki nem játszott Irányításkártyáim
közé?
Nem.

-  Az UFO Kutatás, a Lunokhod, a Mercury-program,
illetve a SETI Projekt különleges hatásaiba
beleértendők-e a kártyákmaguk is?
Igen.

-  Ha nálam van a Carl Sagan Vezető kártya, akkor
én dönthetem el, hogy hány kártya forduljon
képpel felfelé az Univerzumban?
Nem. Azt döntheted el, hogy melyik kártya forduljon
képpel felfelé, de azt nem, hogy mennyi.

-  Legfeljebb hány Áttörés szimbólumot
tartalmazhat A Kilencedik Bolygó Igazolása
Áttörés kártya?
4-et. Minden olyan kategória után egyet, amelyik
megtalálható legalább egy -ban.

-  Mi történik olyankor, ha elfogynak a kártyák a
Pakliból?
Ilyen esetben pénzügyi krízis sújtja a piacokat, és
érvénybe lép a következő szabály: Minden
alkalommal, amikor egy játékos húzna egy kártyát, de
nem képes, mert nem maradt kártya a Pakliban,
akkor helyette 0.5 Fejlődéspontot kap a képesség
használatának eredményeként fel nem húzott minden
egyes kártyáért. Tollat és papírt használjatok arra,
hogy nyilvántartsátok ezeket a pontokat...mivel ilyen
mértékű krízis idején nincs pénz hatékony IT
infrastruktúra fenntartására.
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Szabály Összefoglaló
Előkészületek
1.  Az Űrverseny Kártya Pakli Előkészítése.

2.  Az Univerzum Megalkotása: Vegyetek el 4, 5,
vagy 6 kártyát (2, 3, illetve 4 játékos esetén) a
Pakli tetejéről, és típusuk szerint csoportosítva
helyezzétek el őket a Pakli mellett. Ezután
helyezzetek melléjük képpel lefelé 2 kártyát a
Pakliból.

3.  Adjátok oda a Kezdésjelölőt annak a
játékosnak, aki legutóbb bámulta a csillagokat,
vagy más módon válasszátok ki a kezdőjátékost.

4.  Minden játékos kap egy 12 lapból álló
Irányításkártya készletet, amelyek a 4
egymással versengő szervezet (NASA, ESA,
Oroszország és a Magánszektor) egyikéhez
tartozik.

5. Osszatok ki Űrverseny Kártyákat a Pakliból:
Az 1. játékosnak (akinél a Kezdésjelölő van)
3 kártyát, a 2. játékosnak (az órajárással
megegyező irányban) 4 kártyát, a többi
játékosnak pedig 5 kártyát.

Pontozás
Az a játékos a győztes, akinek az Űrügynöksége a
legtöbb Fejlődéspontot szerzi. Fejlődéspontok az
alábbiakért járnak:

1.  Összesített Űrügynökség Szint— Az
Ügynökséget alkotó kártyák szintjeinek (színes
számok) az összege, kivéve az Irányításkártyákat.

2. Laboratórium Fejlettség— 1 Fejlődéspont jár a
Laboratórium minden egyes kártyájáért.

3.  Áttörés Kategóriák— 6 Fejlődéspont jár minden
Áttörés kategóriáért (  és ), amelyben
az Ügynökség szerezte a legtöbb szimbólumot
(vagy holtversenyben a legtöbbet).

Zónák & Képességek

Pakli Az Univerzum

Központi Zónák

Laboratórium

Irányításkártyák

Kéz

Egy Játékos Zónái

Kézben Tartott
Lapok

Pakli
Laboratórium

Űrügynökség
Az Univerzum

Zónák
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Játékmenet
A játék 7 körön át tart. Minden kör három fázisból áll:

1. Fázis: Az Ügynökség Irányítása

1. Válasszátok ki az egyik Irányításkártyátokat, és
képpel lefelé fordítva helyezzétek az
Űrügynökségetekbe.

2. Fordítsátok felfelé a kiválasztott Irányításkártyákat
és az Univerzum képpel lefelé lévő kártyáit.

2. Fázis: Az Ügynökség Fejlesztése

1.  Propaganda Szakasz (Propaganda kártyával
rendelkező játékosok).

2.  Technológia Szakasz (Technológia kártyával
rendelkező játékosok).

3.  Űrprogram Szakasz (Űrprogram kártyával
rendelkező játékosok).

4.  Áttörés Szakasz (Áttörés kártyával rendelkező
játékosok).

5.  Bürokrácia  végrehajtása (minden játékos).

6.  A Kezükben kártyával nem rendelkező játékosok
húznak 1 kártyát a pakliból.

7.  Ez a 7. kör vége? Ha igen, akkor ugorjatok a
Pontozás részre.

3. Fázis: Felkészülés a Következő Évtizedre

1.  Helyezzetek képpel lefelé fordított Űrverseny
Kártyákat az Univerzumba a következő körre.

2.  Adjatok képpel lefelé fordított kártyákat a Pakliból
az Univerzumhoz, ha szükséges.

3.  Keverjétek meg az Univerzum képpel lefelé lévő
kártyáit, és 2 játékos esetén fordítsatok képpel
felfelé közülük 1-et, illetve 3 vagy 4 játékos esetén
2-t.

4.  Az óra járásával megegyező irányban adjátok
tovább a Kezdésjelölőt.

Innen
vedd el

Ezt a
kártyát

Ide tedd

Innen 
vedd el

Ennyi kártyát

Ide tedd őket

2

Áttörés

A Csillagok Felé

Ember az Űrben

Bolygókutatás

Idegen Létformák
Keresése

Bürokrácia:
Minden kör végén 
hajtsd végre.

Azonnali akció:
Akkor hajtsd végre, ami-
kor a kártyát az      -be 
helyezed.

Propaganda Vezető

Technológia

Űrprogram

Képességek

Kártya Típusok és Altípusok
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Különleges Hatás: Lásd a kártya alsó részét.




