
2007-ben, amikor megalakítottuk a Czech
Games Editiont, az első kiadott játékunk a

Galaxis Útikalauz Fuvarozóknak volt. Az elmúlt
években számos kiegészítő is megjelent a

játékhoz. 2014-ben megjelentettük a játékot
appként tabletekre és okostelefonokra, és
abba beépítettünk egy kampányt: a játékos
a Vállalkozó Vállalatnak dolgozva bejárja a

galaxist, új bolygókra és űrállomásokra látogat,
újfajta űrhajókat építhet, érdekes alakokkal
találkozik, és megbirkózik a küldetésekkel.
Utóbb további küldetésekkel bővítettük a 

játékot.

A felhasználóknak tetszett az app és tetszettek
a küldetések: több weboldal szerint 2014-ben
a miénk volt a legjobb társasjáték-átirat. És

akkor arra gondoltunk, az asztali játék szerel-
mesei miért maradnának ki a jóból?

A kígyó a saját farkába harap: ez a kiegészítő
az app küldetéseit hozza vissza az asztali

játékba.

Vlaada & a CGE csapata

KÜLDETÉSEK



 
 

 

A küldetések remekül játszhatók csak az alapjátékkal, nincs
szükség a többi kiegészítőre. És ha az alapjátékkal szinte
sértetlenül repültök felszállástól érkezésig, most megtanul-
játok, hogy a galaxis mindig teli van kihívásokkal.

De természetesen ez a kiegészítő kompatibilis az összes
többi kiegészítővel; és mint mindig, csak rajtatok áll, hogy
milyen kiegészítő-kombinációval rúgjátok magatokat neki-
futásból fenéken.

Ez a szabályfüzet úgy készült, hogy akkor is könnyen megérthessé-
tek, ha csak az alapjátékot ismeritek, és akkor is, ha az összes léte-
ző kiegészítőt begyűjtöttétek.

Ha egy szabály csak egy másik kiegészítő valamely elemére vonat-
kozik, akkor ez a szabály ilyen dobozban lesz.

Ha meg más kiegészítők elemeit is megemlítjük, ezeket mindig az
alábbi módon tesszük:

•   valamilyen játékelem a Kibővített Galaxis Útikalauzból 1

Vagyis, ha ezzel a kiegészítővel a többi kiegészítő nélkül játszotok,
a fenti módon megjelölt dolgokat hagyjátok figyelmen kívül.

Arra kitérünk, hogy általában hogyan dolgoznak együtt vagy egymás
ellen a kiegészítők elemei; de a speciálisabb helyzetek feloldását
a FAQ-unkban keressétek: cge.as/gtfaq

Én vagyok a pilótaoktatód.

Zöldfülű vagy, akinek az első meteor szilánkok-
ra robbantja a hajóját? Vagy régi motoros, aki
járt már az összes rázós úton, csak nevet az
ördögi fondorlatokon, és kisujjal veri vissza a
behatolókat?

Tökmindegy. A szememben zöldfülű vagy. És 
megmutatom, mi a fuvarozás valójában.

•   valamilyen játékelem a Kibővítettebb Galaxis Útikalauzból

•   valamilyen játékelem a Legújabb modellekből
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•   a kártyákon a kiegészítős dolgokat egy csillag  jelöli*



Küldetéslapok

A kiegészítő legfontosabb tartozékai a
küldetéslapok. Minden küldetés külön
történet, ami egy repülőútat vesz
igénybe. A küldetéslapon találjátok a
küldetésre vonatkozó speciális szabá-
lyokat, valamint a jutalmakat.

Rakománylapkák

Ez a kiegészítő 5 új alkatrészfajtát tartalmaz,
de ezek hátoldala szándékosan eltér a többi
alkatrészétől. Az új rakománylapkákkal leg-
inkább csak bajnak vannak. Ezeket ne kever-
jétek a többi alkatrész közé, csakis akkor, 
ha egy küldetéshez ez kell. A legtöbb kül-
detésnél jutalom jár a rakomány sikeres le-
szállításáért.

Szuperkártyák
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Egyes küldetésekhez szüksétegek lesz a
szuperkártyákra. Ezek valójában kaland-
kártyák, csak éppen sokkal szemetebbek.
Még szerencse, hogy általában még a re-
pülés előtt megnézhetitek ezeket, így fel-
készülhettek rájuk, már amennyire ez egy-
általán lehetséges...

TARTOZÉKOK



Ez a kiegészítő tizenhat küldetéslapot tartalmaz, mindegyik egy repülőút, egy önálló történet.

Egyes küldetésekhez egy vagy többféle rakomány kell, másokhoz szuperkártyák; aztán persze vannak olyanok is,
amelyekhez rakományok és szuperkártyák is kellenek.

Úgy választotok küldetést, ahogy akartok. Na jó, adunk pár ötletet a következő oldalon, de a döntés akkor is a tiétek.
Így csak magatokat vádolhatjátok utána...

Ezek az ikonok azt mutatják, tartoznak-e,
és ha igen, milyen rakományok és szuper-
kártyák a küldetéshez.

A fószer, akitől a küldetést kapjátok.
(Alkalmasint ismerősek lehetnek a

digitális változatból.)

Ez a rész arról szól, hogyan készüljetek
elő a küldetésre.

Ez a rész arról, hogy milyen speciális
szabályok vonatkoznak az építésre

és/vagy a repülésre.

Ez meg arról, hogy milyen jutalmak és
büntetések várnak rátok a repülés végén.

Ez a legfelső rész arról szól, hogy mely 
űrhajókkal jobb inkább nem próbálkozni.

KÜLDETÉSLAPOK
Mi található a küldetéslapokon? Nos...

KÜLDETÉSEK



CSAPJUNK A XENOLECSÓBA!

.

 

 

CSAK AZ ALAPJÁTÉK
Kezdőpénz
A játék kezdetén mind kaptok 20 kozmikus pénzt. Mivel tapasztalt
fuvarozók vagytok, feltételezzük, hogy már sikerült egy kis tőkét
összekuporgatnotok.

  

A repült hajóosztályok
Még a játék legelején döntsétek el, hány fordulót fogtok repülni és
hányas szintű űrhajókkal. Amikor egy kártya vagy egy szabály arra
hivatkozik, hányadik ez a forduló, azon mindig a hajóosztály szá-
ma értendő. A küldetéslapok már ezt az új terminológiát használ-
ják - mostantól nem feltételezzük, hogy I-es űrhajókkal kezdtek.

  

 

Űrhajók és kiegészítők
Mind egyet kell értenetek abban, mely űrhajókat repülitek és mely ki-
egészítőket használjátok. Mind ugyanazokat az űrhajókat repüljétek.

Küldetésválasztás
Keverjétek össze a küldetéslapokat, majd húzzatok hármat, ezek közül
válasszatok ki egyet az első repülésetekre. Ha nem tudtok megegyez-
ni, huzzatok ki egyet a háromból (vagy kettőből, ha egyet mind kizár-
nátok).
Miután megvan a küldetés, még mindig megváltoztathatjátok az épí-
tendő űrhajót meg a használt kiegészítőket, csak mind egyezzetek
ebbe bele - ha nincs egyetértés, marad az, amiben a legelején meg-
állapodtatok.
A repülőút végén dobjátok el mindhárom küldetéslapot; minden to-
vábbi repülőűt előtt húzzatok ki három újabb küldetéslapot, stb. 

Mehet a menet!
Tartsátok be a küldetések speciális szabályait. Bárki, akinek az utol-
só küldetés után is 20-nál több kozmikus pénze van, győztesnek 
számít - persze lehet, hogy valaki jobban győz, mint mások...

 

Ha meghaltok - igen, van, ahol ez megtörténhet. Tehát, ha
meghaltok, vagy duzzogtok a játék végéig, vagy friss,
zöldfülű fuvarozóként bevetitek magatokat a következő
repülésnél (de ekkor már csak 1 kozmikus pénzzel kezd-
tek).

Elég ideje oktatom a fuvarozókat, szóval tudom, hogy oda
se fogtok bagózni a tanácsaimra: átfutjátok a szabályo-
kat, aztán fejjel rohantok a falnak. De mert talán mégis
lesz egyvalaki, aki idefigyel, elmondom, hogyan ismerhe-
titek ki a kiegészítőt három küldetéssel.

Először pörgessétek át a küldetéslapokat, egy olyat ke-
resve, ahol az ikonoknál csak egyféle rakomány van, és
nincs szuperkártya. Olvassátok el az erre a rakományra
vonatkozó szabályokat, majd csináljátok végig az utat.

Na, jó volt az első küldetés? Most olvassátok el a szuper-
kártyákra vonatkozó szabályokat, és keressetek egy 
olyan küldetéslapot, ami használ szuperkártyát - mond-
juk, legyen ez a küldetés a Felvételi a Club Goldba. 
Végül olvassátok el a többi rakomány szabályait és re-
püljétek a Kísérleteket, az használja az öszszeset. 

Vagy kövessétek a saját fejeteket. A ti életetek...



A TÖBBI KIEGÉSZÍTŐ
Ez a kiegészítő kompatibilis az összes korábban megjelent kiegé-
szítővel:

Alkatrészek és kalandkártyák
A szabályok írásakor figyelembe vettük, hogy használhatjátok a 
nagy kiegészítők új alkatrészeit és kalandkártyáit.

Űrhajók
A rakományok és a szuperkártyák minden űrhajóval játszhatók. 
De mert minden űrhajónak mások a gyengeségei, bizonyos külde-
téseknél egyes űrhajóknak különösen súlyosak a gyengeségei. A
küldetéslapokon mindig szerepel, mely űrhajók nem ajánlottak. 

Ötödik kerék
Öten is játszhatók a küldetések, bár különösen éles lesz a harc a
legfontosabb alkatrészekért. A szuperkártyák közül csak a taktikai
zónák igényelnek speciális szabályokat öt játékosnál.

   

Na jó, a Kíséret küldetéshez sem ártanának speciális szabályok öt
játékosnál - csak hát nem fértek már rá a lapra. Vagy ne játsszátok
öten, vagy legyetek kreatívok.

Rázós utak
Nincs szükségetek rájuk. Kinek kellenek robbanó akkumulátorok, ha
csurig tölthetitek űrhajótokat robbanásveszélyes rakománnyal? A 
szuperkártyák meg amúgy is nehézzé teszik az utat. És hát bizonyos
kombinációk szépségesen katasztrofálisak lennének.

Ördögi fondorlatok
Ha használjátok ezeket, az a javaslatunk, hogy előbb határozzátok
meg a repült űrhajókat meg válasszátok ki a küldetést, és csak azu-
tán osszátok ki az ördögi fondorlatos kártyákat. Így még anélkül vá-
lasztotok küldetést, hogy azon agyalnátok, melyek illenek a legjob-
ban a bevethető ördögi fondorlatokhoz.

Háttércsapat
Hasonlóképpen előbb legyenek meg az űrhajók meg a küldetés, és
csak utána toborozzatok háttércsapatot. Gondoljatok a későbbi kül-
detésekre is!

Ne vigyétek túlzásba! Még ha veterán fuvarozók vagytok is, elő-
ször csak az alapjátékkal próbáljátok ki a küldetéseket, és csak
akkor dobjatok bele mást is, ha már tudjátok, mire vállalkoztok.

 

SAJÁT KÜLDETÉSEK
Ott van a sok rakomány. Ott vannak a szuperkártyák. Ott a tizenhat
küldetés inspirációnak.

A képzeleteteknek csak a csillagos ég szab határt. Vagy még az se.

Jó, tudom, ha élvezitek a rázós utakat, eszetek ágában
se lesz rám hallgatnotok. Hát, sok szerencsét!
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Nem mindig használhatjátok ezeket az alkatrészeket, csak a meg-
felelő küldetések során. Egyes küldetésekhez ez a rakomány kell,
másokhoz amaz. Ha egy küldetéshez kell valamiféle rakomány, a
lapkáit keverjétek a többi alkatrész közé. A hátoldaluk eltér a nor-
mál alkatrészek hátoldalától, így könnyen megtalálhatjátok ezeket
a raktárban.

Nem tehettek félre rakományt! Ha kézbe vesztek egyet, de in-
kább úgy döntötök, nem építitek be, vissza kell raknotok képpel 
felfelé a raktárba. (Kivétel ez alól, hogy a Piafutam kifejezetten 
előírja, hogy még az építés előtt legyen mindenkinél félrerakva
két törékeny rakomány.)

A repülőút végén a raktárból távolítsátok el az összes ott maradt
rakományt még azelőtt, hogy megkezdenétek a felkészülést a 
következő repülőútra.

A RAKOMÁNY FAJTÁI
ROBBANÓYANYAG

Ha megsemmisül egy robbanó-
anyaggal tele rakomány, felrob-
ban, és megsemmisíti a vele 
szomszédos 8 négyzeten lévő
alkatrészeket!
Persze, ha ezek között volt másik
robbanóanyag, az is felrobban - 
láncreakció meg minden, ugyebár.

Ugyanezen szabályok szerint rob-
bannak fel a Rázós utak   robbanó 
árui és robbanó E-cellái is. Ba-da-
booooom!

Nem lenne biztonságosabb ott legyártani a robbanóanyagot,
ahol szükség van rá? Minek átszállítani a fél galaxison? Nos,
igen, ez fogós kérdés. Csak egy szakértő tudná igazán meg-
válaszolni, és a szakértők óradíja igencsak magas - miközben
a fuvarozók pár buznyákért bármit hajlandók bárhová elvinni.

Mostantól már nam csak gáz- meg vízvezetéket szállítotok!

A RAKOMÁNY

Csak semmi izgalom. A rakomány nem hasznos. Sőt, 
leginkább csak a baj van vele. Sok baj, ami azt illeti. 
Higgyetek nekem - ha nem lenne kötelező magatokkal
vinnetek, bottal se akarnátok megpiszkálni.
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Megsemmisült, leesett, visszaadott
Alkatrészt háromféleképpen veszíthettek el, és ezek közül csak
a megsemmisülés váltja ki a robbanó, valamint a törékeny al-
katrész hatását.

Alkatrészt megsemmisíthet lövés, meteorbecsapó-
dás, meg az olyan kártyák, mint a szabotázs, szóval
minden robbanásjellegű hatás. (A szabotázs kártyá-
ján a “megsemmisül” nem szerepel, mert akkor még
nem sejtettük, hogy...)

Alkatrész leesik, ha bármi okból már nem csatlakozik az űrhajó-
hoz - beleértve azt is, ha egy megsemmisült alkatrész miatt es-
nek le további alkatrészek. A leesés nem váltja ki a robbanó
és a törékeny alkatrészek hatását!

Ezen kiegészítő miatt belefuthattok fekete lyukakba, ahol a
megmeneküléshez vissza kell adnotok alkatrészeket. A visz-
szaadás nem váltja ki a robbanó és a törékeny alkatrészek
hatását!

TÖRÉKENY RAKOMÁNY

Ha megsemmisül a törékeny
rakománnyal szomszédos nyolc
négyzet bármilyikén egy alkat-
rész, maga a törékeny rakomány
is megsemmisül.

Persze, ha e törékeny rakomány-
nyal szomszédos másik törékeny
rakomány, az is megsemmisül, és
így tovább. Ó, azok a száguldó,
éles üvegszilánkok!

Naná, hogy még mindig üvegben szállítjuk a piát. Ki szeret
bádog... acélkannából inni? Ugye, hogy senki. A fahordók

meg nem igazán bírják, ha kikerülnek a légkörből - és akkor
még nem is szóltunk az űrtermeszekről.

A legenda szerint volt egy Johnny nevű fuvaros, aki lepárló-
csövekből gányolt űrhajón járta a galaxist. Megharcolt a vad
kalózokkal, szörfözött a fekete lyukak eseményhorizontján, 
puszta kézzel verte vissza a meteoritokat. Végül azután le-
telepedett, megalapítva a Johnny Trucker lepárlót. No igen,
egyes rossz nyelvek szerint mindez csak a whiskyt gyártó
cég rossz marketingdumája; de ezek a rossz nyelvek még

bizonyosan nem kóstolták a cég altairi ultrawhiskyjét. Három-
szor lepárolva egy szupernóva magjában, úgy bizony!



NEHÉZ RAKOMÁNY

Ezek nehézfémek ércei. Nagyon, nagyon nehéz fémeké. Két fontos
tulajdonságuk van - az egyik ráadásul még hasznos is!

A nehéz rakomány nem semmisül meg, ha kapcsoló nélküli olda-
lát éri lövés vagy abba csapódik meteor. Úgy is mondhatnánk, a 
kapcsoló nélküli oldaluk elpusztíthatatlan burkolatnak    számít. 
A kapcsolós oldalaik sérülékenység szempontjából ugyanazok, 
mint a normál alkatrészeké. A nehéz rakományt megsemmisíti a 
belső robbanás is: szabotázs, kommandós, robbanó rakomány...
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Oké. Remek. Tényleg. Szóval, mi a trükk?

A hajtóművek erejének kiszámolása után abból le kell vonni a
nehéz rakományok összsúlyát. Az így előállt eredmény a hajtó-
művek végleges ereje, és ez akár negatív is lehet! A jó hír, hogy
még a levonás előtt adódik hozzá az összeghez a barna földön-
kívüli bónusza. Ha például egy űrhajónak két szimpla hajtóműve
van, a legénységben van barna földönkívüli, és két 2-es súlyú
nehéz rakományt szállít, a hajtóművek végleges ereje 0 lesz. 
Ha viszont nem lenne egy hajtóműve sem, a barna földönkívüli
bónusza nem számítana, és a hajtóművek végső ereje -4 lenne.

Igen, nyílt űrnél továbbra is fel kell adnia annak, akinél a hajtómű-
vek végső ereje 0 vagy kevesebb; de háborús zónában a 0-s és a
-4-es erő közötti különbség a túlélést jelentheti.

RADIOAKTÍV RAKOMÁNY

A radioaktív rakományra két szabály vonatkozik:

Két radioaktív rakomány sosem kapcsolódhat közvetlen egy-
máshoz. Nem, még kábelkötegek  révén sem. Ha mégis közvet-
len csatlakoznak, az építési hiba, és a gyors ellenőrzés során
az egyik ilyen radioaktív rakományt el kell távolítani.

Ha szállítottatok piát a digitális változatban, tudjátok, hogy
ott nem így működtek a dolgok: ott a láda megmaradt ak-
kor is, ha eltörtek benne az üvegek.
De az asztali játékban mások a szabályok. Egyrészt, mert
nem akartunk külön töröttüvegjelzőkkel szenvedni; más-
részt meg azért, mert így még könnyebben esnek szét az
űrhajók repülés közben, és mi ezt egyszerűen imádjuk.
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Ha még rémlik a gimnáziumi fizika, emlékezhetsz, hogy 
minél nagyobb a tömeg, annál több erő kell a mozgatásához.

Lehet, hogy egy társadnak jobban rémlik a fizika, és meg-
kérdőjelezi, hogy egyáltalán képes lehetsz-e megmozdítani ezt 
a tömeget. Rá se bagózz. Amíg ő képletekkel molyol, energiá-

ról, lendületről meg más nüanszokról motyog, te csak pöc-
cintsd be az indítót, add rá a turbót, és hagyd állva a kis

okvetlenkedő okostojást.



Radioaktív rakománnyal szomszédos nyolc négyzeten nem le-
het sem E-cella, sem álló figura. (Krúbotok  lehetnek, mivel a
robotok oda se bagóznak a sugárzásra. A sztáziskamrákban  is
lehetnek fekvő figurák - éberek, például a recepciós   miatt, nem.
Normális módon persze felébreszthetők a sztáziskamrákban alvó
emberek, csak épp akkor azonnal sugárzás által nem érintett he-
lyekre kell kerülniük.)

Radioaktív rakomány szomszéd-
ságában lehetnek akkumuláto-
rok, kabinok, azzal nincs gond,
csak éppen nem kerülhetnek
rájuk E-cellák, figurák. A radio-
aktív sugárzás semmilyen mó-
don nem hat az árukra.

EREKLYÉK

Az idegen ereklyék lehetnek szimplák és duplák. A szimplák sokkal
jobbak, mivel csak fele olyan rosszak, mint a duplák.

Szimpla ereklye saját oszlopát vagy sorát halott zónává teszi.
Hogy a sorára vagy az oszlopára hat, az az elhelyezésének a függ-
vénye:
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Ha tényszerűek akarunk lenni, E-cella igenis lehet radiaktív
rakomány mellett; néhány elhivatott mítoszvadász be is bizo-
nyította, hogy E-cellák kifejezetten közel lerakhatók radioaktív
rakományokhoz. A kérdés igazából az, hogy mi történik utána
- és ez az, amin mítoszvadászaink elrágódhatnak az elkövet-
kező pártucat évben a Szíriusz körül keringő börtönállomás
szuperbiztos celláiban. Mi maradjunk abban, hogy E-cella

nem lehet radioaktív rakomány közelében.

Hallottál már a földönkívüli-paradoxonról? Egy különös jelen-
ségre próbál magyarázatot adni. Amikor ugyanis az Űrközle-

kedési Minisztérium adóvisszatérítést helyez kilátásba földön-
kívüli kereskedők részére, azok milliószám adják le kérvénye-
iket; amikor azonban valami problémás dolog forrására kíván-
csi a minisztérium, például az ereklyék eredetére, hirtelen az

ember az univerzum egyetlen, magányos intelligens létformája.



Halott zónában semmi sem működik, csak a kapcsolók, az el-
pusztíthatlan burkolat, valamint e kiegészítő rakományai.

 

 

Egyes kiegészítők révén - főként a háttércsapatra  gondolunk itt -
alkatrészek további funkciókhoz juthatnak. A halott zóna minden 
aktív funckiót kikapcsol, csak a strukturális tulajdonságok működnek.
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A kapcsolók strukturálisak. Az elpusztíthatatlan burkolat strukturális.
És a rakományok hatásai is strukturálisak. Minden más nem struk-
turális, így halott zónában nem is működik. Például a kábelköteg 
sem működik, mert nem strukturális. Mert nem az, pont.

Gondolom, már sejtitek, mi a dupla ereklyék hatása, de azért csak el-
mondjuk. Igen, a dupla ereklye mind a saját oszlopát, mind a sa-
ját sorát halott zónává teszi. Legalább nem kell azon töprengene-
tek, hogy merre forgassátok.

A halott zóna szinte teljesen úgy működik, mint a rázós utak  hason-
nevű kártyája. Azonban egyvalamiben az idegen ereklye halott zó-
nája speciális: nem lehet ereklye halott zónájában másik ereklye,
az így épített űrhajó hibás.

Ha repülés közben megszabadulsz az ereklyétől, a halott zónája el-
múlik, az alkatrészek elkezdenek működni. De persze a kabinok és
az akkumulátorok már nem töltődnek fel E-cellákkal, legénységgel.

 
 

FLOTTILLÁK
Egyes űrhajók (IIA  és IVC ) flottillák vagy lehetnek flottillák. A flottil-
lák esetén a rakományokra és szuperkártyákra vonatkozó szabályok
logikusak és intuitívak:

Az ereklye halott zónája a teljes űrhajótáblára kiterjed, nem számít
hogy a flottilla melyik egységében van ténylegesen az ereklye. Ha
egy hatás a szomszédos nyolc négyzetre hat, az akkor is mindre
hat, ha - valami őrült szabálytorlódás miatt - van olyan négyzet, 
amelyik a flottilla másik egységéhez tartozik. 

A nehéz rakományok viszont csak arra az egységre hatnak, amely-
ben ténylegesen találhatók.
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Van egy bizonyos elméleti szituáció, amikor az ereklye
elveszítése hibássá teszi az űrhajót (és emiatt el kell tá-
volítani alkatrészt). Ehhez egy bizonyos fajta rakomány,
meg a Kibővítettebb Galaxis Útikalauz egyik alkatrésze 
kell. A többi már a te házi feladatod.

Hallak ám! Mi az, mondod, hogy nem működik. Hát az, 
hogy: nem működik. A halott zónában lévő alkatrészeken
nem lehetnek áruk, E-cellák, figurák. Nem számítanak 
sem az ágyúk, sem a hajtóművek erejébe. Nem segí-
tenek elkerülni a találatokat. A létfenntartó berendezések
nem tartják fel a létet. Semmi. Sem. Működik. Na.
Erre te: Na jó, rendben, de...

Nem. Az sem. A válasz mindig: nem.

Kivéve persze, ha e kiegészítő rakományairól kérdezel.
Mert azokra egyáltal nem hatnak az ereklyék.
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A Deneb X kutatóállomás kutatói jelenleg épp azt kutatják, 
hogy mi történik, ha idegen ereklye kerül egy másik ereklye
halott zónájába. Legalábbis azt mondták, ezt fogják kutatni -

azóta ugyanis senki sem hallott felőlük.
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SZUPERKÁRTYÁK ÉS AZ ELŐKÉSZÍTÉS
A szuperkártyák hátlapja más, mint a kalandkártyáké. 
Csak egy pakli van belőlük, minden fordulóhoz 
ugyanaz. Semmi pánik, egyes szuperkártyák képe-
sek alkalmazkodni - minél későbbi forduló ez, annál
szemetebb a szuperkártya.

A szuperkártyák kihívást jelentenek, de azért nem legyűrhetetlenek.
A legtöbbször előre megnézhetitek, mivel találkoztok majd, és esze-
rint építhetitek meg űrhajótokat. Ha afféle vakmerő lelkek voltatok,
akik megalázónak érezték a kalandkártyák megtekintését, most 
jobb, ha szerénységet tanúsítotok.

Ha nem használjátok a Kibővítetebb
Galaxis Útikalauzt, a 3 robotzsaru-
razziát rakjátok vissza a dobozba. 
A fenti kiegészítő nélkül esélytelenek 
lennétek e behatolókkal szemben.

Egyes kalandok emlékezetesebbek. Vagy csak halálosabbak.

A SZUPERKÁRTYÁK

A kalandok egy része veszélyes, más részük gyümöl-
csöző. A szuperkártyákra ennek a megállapításnak 
csak a fele igaz - de az viszont nagyon!



Hacsak másképp nem szerepel a küldetéslapon, a szuperkártyákat is
keverjétek a pakliba. A pakli tetején továbbra is a fordulónak megfele-
lő (normál) kalandkártya legyen.

 

Az ördögi fondorlatok   kártyáit a szokott módon keverjétek a pakli-
ba: alkossátok meg a kalandpaklit a kaland- és szuperkártyákat ösz-
szekeverve, majd középre keverjétek be az ördögi fondorlatokat.
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SZUPERKÁRTYÁK ÉS A REPÜLÉS
A szuperkártyák, a kalandkártyákhoz hasonlóan, kalandokat jelente-
nek. 

Általános szabályok:

• Mindenkire hatnak.

• Nem jár értük jutalom. Bár, ha sértetlenül túléltek egy ilyen lapot,
az önmagában többet ér minden jutalomnál.

• Több szuperkártyának fordulóról fordulóra erősödő, kumulatív a
hatása.

Hajtómű-erősítőt   használva kikerülsz két kalandot - akár szuper-
kártyák kalandjait is, igen. Azonban a szuperkártyák olyan erősek, 
hogy még a hipetérbe is árnyékot vetnek. Ha egy űrhajó részben vagy
egészben a hipetérben van egy szuperkártya végrehajtása idején (az
nem számít, hogy most ugrott-e oda, vagy még az előző kalandkár-
tyánál), az űrhajót szemből egy nagy ágyúlövés éri.

Úgyhogy míg társaid birkóznak a borzalmas kalanddal, te dobj a koc-
kákkal, hogy megtudd, megérte-e valójában kikerülni a dolgot.

A KÜLÖNFÉLE SZUPERKÁRTYÁK
METEORZIVATAR

A meteorzivatar szép komótosan végigteszteli az
űrhajótok külburkolatát. Kis meteorok érkeznek 
két irányból is, minden sorra és minden oszlopra
lecsapva - nem is dobtok a kockákkal.

A barna nyíl mutatja, merről merre halad a ziva-
tar. Egyesével hajtsátok végre kis meterok be-
csapódását. Minden kis meteor hatása ugyanaz,
mint egy meteorzápor egy kis meteoráé, és pont
ugyanúgy védekezhettek ellene.
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Minden bárban, ahová sok fuvarozó jár, előbb-utóbb a társal-
gás arra a kérdésre lyukad ki, hogy mi az esélye annak, hogy
egy kis meteor pont telibe találja egy űrhajó egyetlen nyitott

csatlakozóját. A HMCS szerint egy az egymillóhoz. Az 
olajfoltos ruhájú, nóvacserzette veterán a pult mellől azt állít-

ja, hogy ez az esély, legalábbis az ő űrhajónál, egy a kettőhöz.
A szemüveges szúnyogcsődör, aki a szalvétájára firkálgat fel
képleteket, amellett érvel, hogy egy a hathoz és egy a tizen-

kettőhöz között valahol, aszerint, milyen űrhajó és hogy merről
érkezik a kis meteor. Ekkor szokta a HMCS megragadni a

gallérjánál a szemüveges nyikhajt, hogy elmagyarázza neki a
különbséget elmélet és gyakorlat között... és ekkor jön el a 

lehetőség, hogy a sötét sarokból síri hangon közbeszólj: Vol-
tatok már meteorzivatarban, emberek?

Csak simán keverjétek meg a paklit, majd nézzétek meg,
jó kártya van-e a tetején; ha nem, keverjetek rajta még
egy kicsit, és megint nézzétek meg, stb.

Ha egy nyitott csatlakozód sincsen, kikacagod a meteor-
zivatart. Ha van, nagyon nem mindegy a zivatar haladási
iránya: egy találat, és máris van néhány újabb nyitott 
csatlakozód. A szemből érkező meteor lerobbanthatja 
az oldalról védő pajzsodat. És így tovább.



A tolórakéták   semmit sem segítenek ilyenkor: a meteorok minden
sort és minden oszlopot eltalálnak, egyszer - kivétel nélkül.

Hagyd figyelmen kívül az űrhajók furcsa sor- és oszlopszámozásait
(IA, IC, IIC ) - a meteorok minden sort és minden oszlopot eltalálnak.
(Az IC  és IIC  osztályoknál hagyd ilyenkor figyelmen kívül a transz-
dimenzionális törésvonalat.)

Ha egy űrhajó furcsa formája miatt nem egyértelmű, melyik az oldala,
eleje, hátulja (ilyen a IIB  vagy a IIIC   osztály), és ki kell dobnotok,
melyik sor vagy oszlop az űrhajó “oldala”, csak egyszer dobjatok, az
adott irányból érkező összes meteornál ez az eredmény számít. (A
IIIC  osztálynál kétszer dobjatok: az első az első irányból érkező me-
teoroknál számít, a második dobás a második irányból érkezőknél.)

METEORBOMBÁZÁS
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A meteorbombázás több, két irányból érkező nagy
meteort jelent. Hogy pontosan mennyi az a több, 
az az aktuális forduló függvénye:
A kártya első sora mindig érvényes, a második sor
legalább II-es fordulóknál, a harmadik legalább 
III-as fordulóknál; a legalsó sor pedig csak akkor,
ha a IV-es osztályt  repülitek. 
Végrehajtás közben az “érvénytelen” sorokat le-
takarhatjátok egy másik kártyával.

A vezető minden nyílnál dob, és ti mind megpróbáltok védekezni az
adott sorban, illetve oszlopban érkező nagy meteorral szemben, a
meteorzápor szabályai szerint.

Ha a nyíl mellett van egy kocka, akkor csak egy kockával dob a vezető,
a másik kocka eredménye a nyíl mellett látható: igen, ezek a meteorok
nagyobb eséllyel csapódnak űrhajótok legközepébe.

Az eredményt úgy kezeljétek, mint a normál kétkockás dobás ered-
ményét, így tolórakétákkal   megváltoztathatjátok a sort/oszlopot.

Ha egy űrhajónál csak egy kockával dobtok (IC, IIC ), meteorbombá-
zásnál nem dobtok: a nyíl mellett látható eredmény számít. Ha egy
űrhajónál két kockával dobtok, de egymás után (IIB, IIIC ), a nyíl
mellett látható kocka számít az első dobás eredményének.

A meteorbombázásban az is vicces, hogy hátulról is érkezhet nagy me-
teor. Hátrafelé néző ágyú szétlőheti a saját oszlopában, vagy bár-
melyik szomszédos oszlopban érkező nagy meteort. (Lényegé-
ben úgy működik, mint amikor oldalról érkező nagy meteort próbáltok
meg szétlőni.) Amikor üldöz a meteor, kicsit több időtök van helyezkedni, 
mint amikor teljes sebességgel szembeszáguldotok eggyel, és mire ész-
lelitek, már be is kopogott a szélvédőtökön. 

Ez a szabályváltozás a fordított meteo-
roknál  is érvényes. Amikor készítettük a
játék digitális változtatát, úgy gondoltok,
nem árt, ha a hátulról érkező meteorok-
nál is van egy kis mozgástere a játéko-
soknak. Na, ugye - nem is esküdött össze
ellened az egész galaxis.
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Azok a fuvarozók, akik először élték túl ezt a borzalmat, azt
gondolták, ez közönséges meteorzápor volt, csak nem volt sze-

rencséjük. Ám a Pángalaktikus Biztosító aktuáriusai, miután 
átrágták magukat ezernyi kárbejelentésen, megtalálták a mintát. 

Fel is emelték gyorsan a kötelező biztosítás havi részletét!
A meteorbombázás a bizonyíték arra, hogy a galaxis igenis 

összeesküdött ellened.



FEKETE LYUK
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Ha megláttok egy ilyet, adjátok rá a kakaót, és tűn-
jetek el a balfenéken!

A fekete lyuk ereje a forduló függvénye - például a
képen látható fekete lyuk ereje II-es fordulóban 5-
ös. Hajtóműveitek erejének legalább annyinak
kell lennie, mint a fekete lyuk ereje, különben
az beránt titeket!
Persze azért nincs veszve minden, ha hajóműve-
itek összejere kisebb a fekete lyuk erejénél. Akit

beszív a fekete lyuk, az kiszabadul, ha visszaad annyiszor két
alkatérszt, amennyivel kisebb hajtóműveinek ereje a fekete
lyuk erejénél.

A fekete lyuk sorban próbál beszívni titeket, kezdve a vezetővel. Aki
épp soron van, az tetszése szerinti sorrendben izzítja be a dupla 
hajtóműveit, illetve ad vissza alkatrészeket - így megtehetitek, hogy
egy akkulutárról beadtok E-cellát egy dupla hajtóműhöz, majd utá-
na visszaadjátok a már üres akkumulátort. Azonban a kiszabadu-
lásotokkor kell a hajtóművek erejének meglennie (minden 2 vissza-
adott alkatrészt 1 hajtóműként számolva) - vagyis ha visszaadtok
egy hajtóművet, az már nem számít bele az erőbe, ahogy a barna
földönkívüli létfenntartó rendszerének visszaadása is azt jelenti, 
hogy lemondtok a barna földönkívüli bónuszáról.

Ha nincs annyi alkatrészetek, amennyit vissza kellene adnotok - nos, 
akkor mindet visszaadjátok. És a repülést is feladjátok ezzel, bár ez
nagyon finom megfogalmazása annak, ami valójában történt...

 
  

 
 

Ha egy űrhajó valójában flottillát jelent (IIA  és IVC ), az alábbi szabá-
lyok érvényesek:

1) A fekete lyuk erejét osszátok el annyival, felfelé kerekítve, ahány
részből áll a flottillátok. (Mármint amennyi részből állt induláskor,
és nem amennyi rész még ténylegesen úton van.)

2) A flottilla minden tagja külön küzd meg a fekete lyukkal, saját 
hajtóműveire támaszkodva, saját alkatrészeit adva vissza.

A régi fuvarozók tizennyolckerekes kaminokat vezettek az
egyik bolygó felszínén; a maiak széltében-hosszában bere-
pülik a galaxist. De valamiben hasonlítanak a régiek és az
újak: a konvojban haladás kedvelésében. Ja, meg abban, 

hogy bármikor túllépik a sebességkorlátozásokat, meg
abban, hogy ki kell kerülniük a kátyúkat.

Persze ott a remény, hogy igaz az a teória, miszerint az egyik
fekete lyuk által beszívott dolgok kihullanak egy párhuzamos

univerzum egy fehér lyukán. Egy olyan párhuzamos univerzum-
ban, ahol a meteorok rózsasziromból vannak, ahol a kalózok
udvarias köszönés után kincseket osztogatnak, és ahol bárki,
de tényleg bárki olcsón vásárolhat magának szivárványszín

háziunikornist.
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A hajtóműveid ereje szabja meg, mennyi alkatrészt kell
visszaadnod, és nem adhatsz vissza ennél többet. Ha ki-
jelented, hogy a hajtóműveid ereje 4-es, amikor 5-ös erő-
re lenne szükséged, összesen 2 alkatrészt kell visszaad-
nod, és nem úgy, hogy miattuk még továbbiak essenek le.
Miért is tennél így amúgy? Például az egyik küldetésnél
fizetség jár az elveszített alkatrészekért. De az, hogy 
“...és akkor a fél hajómat beleszórtam a fekete lyukba, 
mert miért ne...” nem valami jó sztori.



ELLENSÉGES FLOTTÁK
Bizonyos szempontból az ellenséges flotta jobb az ellenséges űrhajó-
nál. Egyrészt mindenkit megtámadnak, így az élen haladó nem rabolja
el a többiek szórakozását. Másrészt jutalom se jár a visszaverésükért,
így a vezető nem lesz alanya a lassabb fuvarozók indokolatlan irigysé-
gének.

iV

i

iI

iII

iV

A flotta ereje a forduló függvénye. Ennek a kalóz-
flottának az ereje II-es fordulóban 9-es. Az adott
forduló alatti sorok nem számítanak - azokat akár
le is takarhatjátok egy kártyával.

A normál ellenfelekkel ellentétben, akik mindig
szemből támadnak, az ellenséges flották több
irányból is lőnek rátok. (Ez néha hasznos is le-
het.) A kártya neve alatt látható ágyúk azt mu-
tatják meg, hogy mely irányokba mutató ágyúi-
tok lőhetik a támadó flottát. Amikor kiszámoljá-
tok ágyúitok erejét, az adott irányokba mu-
tató ágyúk ereje 1, a többi irányba mutató-
ké 0,5. Például ennél a rablóflottánál az előre
mutató szimpla ágyúk csak fél pontot érnek, 
míg az összes többi irányba mutató szimpla 
ágyúk 1 pontot. A lila földönkívül bónusza a
szokott módon számít.

Sorban, a vezetővel kezdve, bejelentitek ágyú-
itok erejet:

· Akinél az ágyúinak ereje legalább annyi, mint az ellenséges flot-
   ta ereje (a forduló függvényében, ugyebár), azzal nem történik
   semmi.
· Akinél az ágyúinak ereje kevesebb, mint az ellenséges flotta 
   ereje, de legalább annyi, mint amennyi egy előző fordulóban
   lenne a flotta ereje, annál az a sor, meg a fölötte lévők már nem
   hatnak. Az adott forduló sora hat rá, meg az adott forduló és a
   “legyőzött” forduló közötti sorok is.

A biztonság kedvéért az előttetek lévő kis műanyag űrhajókat rakjátok
le arra a sorra, amivel még elbírtok. (Aki még az I-es sorral se bír el, 
az saját kis műanyag űrhajóját rakja a kártyalap tetejére, a lap nevére.)

Ha a büntetés lövéseket jelent, minden egyes lövésnél a vezető dob, és
az eredmény minden, a lövésben érintett űrhajóra érvényes. A bünteté-
sek összeadódnak: ha például valaki 5-ös erővel kénytelen szembe-
szállni a bal szélen látható rablóflottával, III-as fordulóban, összesen 
legénységének 3 tagját, valamint 7 áruját (természetesen a legértéke-
sebb áruit) kell beszolgáltatnia. Akinek 6-os ereje van, az legénysége
3 tagjának és 4 legértékesebb árujának mond búcsút, és akinek 8,5-ös
ereje van, az csak 4 árut ad át. Akinek meg legalább 9-es az ereje, az
egyezményes jelek mutagatásával űz csúfot a rablókból.

TAKTIKAI ZÓNÁK
A veterán fuvarozó, amikor a kalandkártyákat vizslatva háborús zónát 
lát, azt morogja a bajusza alatt, hogy “Eh, akkor még több űgyú kell,
hajtómű meg legénység.” Bár ehhez meg se kell nézni a kártyákat, 
mert hát mindig még több ágyúra, hajtóműre és legénységre van 
szükség.... kivéve a taktikai zónákban.
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A taktikai zónák hasonlítanak a háborús zónákra:
összehasonlítjátok űrhajóitok tulajdonságait, és 
aki valamiben a leggyengébb, az büntetést kap.

De itt nem három soron haladtok egyesével sorra,
hanem két oszlopon: először a bal, utána a jobb
oszlopon. És itt nem egy-egy tulajdonságra kon-
centráltok, hanem két tulajdonságotok különbsé-
gére, ahogy az az adott oszlop tetején látható.

· Akinél az ágyúinak ereje még az I-es fordulós flottaerőnél is kevesebb,
   arra az összes sor hat, kezdve az I-es fordulóval és le egészen az ak-
   tuális forduló soráig.



Sorban, kezdve a vezetővel, kiszámoljátok a különbségeteket. Aki épp
soron van, eldönti, bead-e E-cellákat az energiaigényes alkatrészei-
hez; a normál alkatrészek számítanak, akár akarjátok, akár nem.

Például az előző oldalon látható taktikai zóna első részében az a cél,
hogy a legénységetek összlétszáma felülmúlja ágyúitok erejét. Nyil-
ván nem fogtok E-cellákat beadni a dupla ágyúitok miatt, viszont a
szimpla ágyúitok bizony mind számítanak, ahogy a lila földönkívüli 
bónusza is. (Ha vannak krúbotállomásaitok,  ideje beizzítani azo-
kat. És ugye ott van még a fegyverraktárak  bónusza is.)

Szóval sorban bejelentitek, hogy mennyi az ágyúitok ereje, mekkora
a legénységetek, és mennyi az eredmény, amikor a másodikból ki-
vonjátok az elsőt. Akinél a végeredmény a legkisebb, az szenvedi el
a büntetést; döntetlennél az, aki az érintettek közül legelöl halad.

 

 

Jól van, tudjuk, ki kapja a büntetést. De mi is a büntetése?

A szokott módon ez a forduló függvénye. Az adott forduló sora számít,
és az összes felette lévő sor. Például, az előző példánál maradva, a
III-as fordulóban a büntetés egyrészt a legénység 5 (3+2) tagjának be-
szolgáltatása, másrészt 5 napnyi út elveszítése.

Egy másik kártyát használhattok arra, hogy eltakarjátok vele az alsó, 
most nem számító sorokat - így mind láthatjátok, milyen büntetést kel-
lene valahogy kikerülnötök.

Miután végeztetek a bal oszloppal, térjetek át a jobbra. A példánknál 
maradva az a cél, hogy a hajtóműveitek ereje felülmúlja ágyúitok erejét.
Úgyhogy nyilván felfűtitek a dupla hajtóműveiteket, miközben hozzá se
nyúltok a dupla ágyúitokhoz. A két oszlopban külön számoljátok az 
ágyúitok erejét - ha például volt egy lila földönkívülitek, de a bal oszlop
büntetése során őt is elveszítettétek, a jobb oszlopnál már nem számít
a bónusza. És ha a bal oszlopban beizzítottatok egy dupla ágyút, a
jobb oszlopban újabb E-cella kell a beizzításához. (Persze semmi értel-
me, kivéve, ha azt gondoljátok, hogy ez remek sztori lesz, amit majd
mesélhettek az unokáknak.)
Öt játékosnál   az is büntetést kap, akinél a végeredmény a második
legkisebb, de az ő összesített büntetése 1 napnyi úttal, 1 áruval és a
legénység 1 tagjával kisebb, illetve nála hagyjátok figyelmen kívül az
első nagy lövést.
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Mi fuvarozók vagyunk, nem értünk a magas matemati-
kához! Negatív számok? Mi van?

Gond egy szál se! Van olyan, akinél a legénység össz-
létszáma kisebb az ágyúi erejénél? Szívás, haver! Ha
csak egy ilyen társatok van, ő kapja a büntetést, eny-
nyike. Ha többen vannak, az kapja a büntetést, akinél
a legnagyobb a végeredmény, ha az ágyúi erejéből
kivonja legénysége összlétszámát.

Ha mindőtöknél felülmúlja a legénység összlétszáma 
az ágyúk erejét, akkor a legénység összlétszámából
vonjátok ki az ágyúk erejét. Ta-dam! És akinél az ered-
mény a legkisebb, az kapja a büntetést.
Igen, döntetlennél azt büntetitek, aki előrébb van. Ez a
hagyomány, értitek?



SPECIÁLIS ESEMÉNYEK

A szuperkártyák között találtok 6 új speciális eseményt. Ezek variációk
a csillagporra, a járványra, valamint a radioaktív szivárgásra. 
Élvezni fogjátok ezeket. (Elvégre ki ne élvezne egy príma kis ragályt?)

Minden kártyán megtaláljátok a hatás leírását, valamint találtok egy
példaillusztrációt is.

ROBOTZSARU-RAZZIA
Ezeket rakjátok vissza a dobozba, ha nem használjátok a Kibővítetebb
Galaxis Útikalauz  alkatrészeit és szabályait.

A razziázó robotzsaruk nagyon hasonlítanak a kommandósokra. 
Csak sokkal makacsabbak.

A kommandós előre megmondja, melyik irányból
érkezik, de azt nem, melyik sorban/oszlopban fog
próbálkozni. A robotzsaru pont fordítva csinálja.

Érkezési irány
Dobjatok egy kockával, és kártyán felül lévő táb-
lázatról olvassátok le, honnét érkezik a robotzsa-
ru. Például ennél a kártyánál az      -ös vagy a      -
os dobás azt jelenti, hátulról jön.

Behatolási pont
A robotzsaruk szigorúan betartják saját protokolljukat. A kártyán kö-
zépen látható fehér kockák a “dobásuk”, hogy melyik sorban/oszlop-
ban érkeznek. Ha egy űrhajónál csak egy kockával kellene dobni
(IC, IIC ), a nagyobb fehér kocka számít. Ha két, egymás utáni do-
bás kell (IIB, IIIC ), a nagyobb fehér kocka az első, a kisebb a má-
sodik dobás. 

Bár a rendőrség dob helyettetek, ez attól még dobásnak számít, és
így például használhattok tolórakétákat , hogy megváltoztassátok
a behatolási pontot.

Kitartás
A robotzsaruk nem adják fel egykönnyen. Ha nem találják el az űr-
hajót, vagy védett alkatrésszel találkoznak, rendezik a soraikat és
a következő sorban/oszlopban újra próbálkoznak. (Melyik a követ-
kező? Képzeljétek el úgy, mintha a zöld nyiluk szerint lépkednének
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az űrhajótok felszínén. Ha az a sor/oszlop sem jó, a következőben
próbálkoznak, majd a következőben, és így tovább. Ha eközben le-
mennek az űrhajótábláról, visszajönnek a másik oldalon - ezt addig
folytatják, míg rá nem találnak egy alkalmas behatolási pontra, vagy
vissza nem érnek az első próbálkozásuk helyére. Ez utóbbi esetben
végre feladják a dolgot.

Mozgás az űrhajón belül
Belül pont úgy mozognak, mint a többi behatoló.

 

Elkobzás
Aki keres, az talál. Aki illegális dolgot keres, azt talál. A robotzsaruk
elkoboznak minden E-cellát, minden árut és a legénység minden 
tagját, akivel összefutnak. Mint a ragadozók, csak legalább nem 
nyáladzanak.

Időzített bombák
Természetesen ez még nem minden. Ahol különösen veszélyes 
csempészárut vélnek találni, azt az alkatrészt felrobbantják. A kártya
jobb alsó sarkában látható ikon azt mutatja, mit gondolnak különösen
veszélyes csempészárunak. Amikor ilyet (E-cellát, árut, illetve figu-
rát) koboznak el, időzített bombát raknak le, ami pont úgy működik,
mint a kommandósok hasonló szerkezetei. Az előző oldalon látható
robotzsaru mindenüvé lerak egy időzített bombát, ahol legénységbe
botlik; az ezen az oldalon látható dupla razzia végrehajtói bombát
raknak mindenüvé, ahol E-cellát találnak.

A robotzsaruk megállítása
Miként a kommandósok, legyőzetnek, ha védett alkatrészre lépnek. 
És miként a kommandósok, ebben a pillanatban felrobbantják az 
eddig lerakott bombáikat.

Na jó, de mennyit lépnek?
Sokat. Bármennyit. Ne is számoljátok. Addig mennek, amíg le nem
győzitek őket.

Na jó, nem kőröznek a végtelenségig. Ha észreveszik, hogy ugyan-
azt az útvonalat járják, amin már véigmentek egyszer, távoznak.

Fontos, hogy a robotzsaruk visszatérhetnek olyan alkatrészre, ahol
már jártak, hogy onnét másik irányba menjenek tovább. Addig nem
távoznak, amíg vissza nem találnak egy már teljesen bejárt útvonal-
ra - vagy amíg meg nem állítjátok őket.

Ha úgy távoznak, hogy nem győztétek le őket, búcsúajándékként 
még leraknak egy bombát a behatolási pontjukra. És miután távoz-
tak, egyszerre felrobbantják az összes lerakott töltetüket.

Dupla razzia
Az egyik kártya két járőrt jelképez; ők olyasmik,
mint a kettős behatolók. Mindkét járőr ugyanazon
a behatolási ponton próbál meg bejutni, de ha az
védett, kettéválva keresik meg maguknak a saját
nyilukat követve a legközelebbi védtelen pontot.

Ti döntitek el, milyen sorrendben hajtjátok végre
a két behatolást. A bombák azután robbannak
fel, hogy mindkét járőr elvégezte a dolgát.

Tehát így. Ha jönnek a robozsernyákok, tudod, hol fog-
nak jönni. Azt is, hogyan fognak belül mozogni. És így
megoldhatod, hogy nyomban belefussanak egy önvé-
delmi rendszerbe vagy a felfegyverzett legénységedbe.
Ha ennek kiszámolása túl bonyolult, zsúfold tele a hajó-
dat önvédelmi rendszerekkel meg fegyverraktárakkal, és
reménykedj - pont úgy, mint amikor kommandósok vagy
ragadozók látogatását kell elszenvedned.



Robbanóanyag
Ha egy ilyen alkatrész megsemmisül, a vele szomszé-
dos nyolc négyzeten lévő összes többi alkatrész is
megsemmisül.

Törékeny rakomány
Az ilyen alkatrész megsemmisül, ha a vele szomszé-
dos nyolc négyzet bármelyikén megsemmisül egy al-
katrész.

Radioaktív rakomány
A vele szomszédos nyolc négyzeten lévő alkatrésze-
ken nem lehetnek E-cellák, sem nem-fekvő figurák.
Ilyen alkatrész nem lehet összekapcsolva másik ra-
dioaktív rakománnyal.

Nehéz rakomány
Miután kiszámoltad hajtóműveid erejét, vond le belőle
a nehéz rakományaid összsúlyát. A nehéz rakomá-
nyok azon oldalai, ahol nincsenek csatlakozók, elpusz-
títhatlan burkolatnak számítanak, az abból az irányból
érkező nagy meteorok és nagy lövések is karcolás
nélkül visszapattannak.

Ereklye
Aszerint, hogy merre mutatnak a narancssárga ener-
gialángok, a saját sorát, oszlopát, illetve a saját sorát
és oszlopát halott zónává változtatja. Halott zónában
semmi sem működik, kivéve a csatlakozók, az elpusz-
títhatatlan burkolatok, valamint a rakományok. Nem
lehet ereklye másik ereklye halott zónájában.
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KÁRTYALISTA KÜLDETÉSLISTA
Meteorzivatar (4 db.)  Meteorbombázás (4 db.)

Fekete lyuk (4 db.)   Taktikai zóna (3 db.)

Kalózflotta (2 db.)   Rablóflotta (2 db.)

Nanobotpor (1 db.): 1 napnyi utat veszítetek minden nyitott csatla-
kozótok után. Nyitott csatlakozós alkatrészeitekről elveszítitek az
összes árutokat, E-cellátokat és legénységeteket.

Rozsdapor (1 db.): 1 napnyi utat veszítetek minden nyitott csatla-
kozótok után, és utána leesnek a nyitott csatlakozós ágyúitok és
hajtóműveitek.

Ragály (1 db.): Minden olyan kabinról, aminek a szomszédságá-
ban (a körülötte lévő 8 négyzeten) van másik, lakott kabin, el kell
távolítanotok legénységetek 1 tagját.

Fertőzés (1 db.): Ha van két olyan lakott kabinotok, amelyek 
csatlakoznak egymáshoz, űrhajótok (vagy flottillátok összes 
tagjának) minden lakott kabinjáról el kell távolítanotok legénysé-
getek 1 tagját. 

Halálos sugárzás (1 db.): Minden E-cella vagy napelem* körü-
lötti 8 négyzetről el kell távolítanotok legénységetek minden tagját.

Radioaktív robbanás (1 db.): Megsemmisül minden olyan alkat-
rész, amint van E-cella, és aminek a szomszédságában (a körü-
lötte lévő 8 négyzeten) van olyan alkatrész, amin van E-cella. (E
kártya szempontjából a napelem* E-cellát tartalmazó alkatrész-
nek tekintendő).

Robotzsaru-razzia (3 db.)

Exoarcheológia (Alien archeology)

Elvinnéd ezeket az ereklyéket a múzeumba? Hogy mi? Áh, ezek nem
veszélyesek. Ezek nem csinálnak semmit. Csak a semmit csinálják.

Rakomány: Ereklye

Felkészülés
· I-es forduló: Raklátok az összes szimpla ereklyét a raktárba.
· II-es forduló: Rakjátok az összes dupla ereklyét a raktárba.
· III-as és IV-es forduló: Rakjátok az összes ereklyét a raktárba.

Az építésre vonatkozó speciális szabályok
Az űrhajótokban legfeljebb egy-egy szimpla és dupla ereklye lehet. (Va-
gyis az I-es és II-es fordulóban legfeljebb egy ereklye lehet minden játé-
kos űrhajójában.)

A megérkezésre vonatkozó speciális szabályok
Az utolsó kalandkártya végrehajtása után fel kell adnotok a repülést, ha
van olyan, akinek több ereklye van az űrhajójában, mint nektek.

Jutalom
Aki elér a célig, az minden leszállított szimpla ereklyéért 5, minden le-
szállított dupla ereklyéért 10 kozmikus pénzt kap.



Idegen tervezés (Alien design)

Nem ajánlott: I-es osztályú űrhajók
Nem játszható: IIB, IC, IIC, IIIC, IVC

Üdv, humán! Engedd meg, hogy felfedjem előtted az űrhajóépítés tit-
kait!

A repülésre vonatkozó speciális szabályok
Az előre néző ágyúk ereje, a 7-es sortól felfelé, fele a megszokottnak.
A 7-es sortól lejjebb a hajtóművek nem működnek.
A 7-es sorban minden úgy működik, ahogy az kell.

Jutalom
A legjobb állapotban lévő űrhajóért járó bónusz megtriplázódik.

Piafutam (Beverage Run)

Jó estét! A palackokat becsomagoltuk, ott várnak Önre a dokkban. Ha
lehet, most ne ivódjon meg a szállítmány menet közben, rendben?

Rakomány: Törékeny
Szuperkártyák

Felkészülés
Mindenkinek osszatok ki véletlenszerűen 2 törékeny rakományt. Ezek
beleszámítanak az építés közben félrerakott 2 alkatrészetekbe!
Amikor az építkezés előtt megalkotjátok a 3 paklit, mindegyikhez rakja-
tok egy szuperkártyát (így minden pakliban egy lappal több lesz). Ha
nagyon bátornak érzitek magatokat, a negyedik, meg nem nézhető 
paklihoz is adjatok egy szuperkártyát.

A repülésre vonatkozó speciális szabályok
Ha szuperkártyát fedtek fel, mindenki dönthet úgy, hogy felnyit egy italt,
elkerülendő a kártya hatását. Az alkohol miatt elmétek egy másik di-
menzióba kerül. A testetek is. Meg az űrhajótok is. Igen, ez ilyen durva
pia. Hallottatok már a Pángalaktikus Gégepukkasztóról?
Aki így tesz, adja vissza egy törékeny rakományát, és a szuperkártya
végrehajtása során úgy kell tekinteni, mintha ott se lenne az űrhajója
(ha flottillája* van, annak egyik tagja se). Először a vezető dönt, majd
sorban a többiek. 
(Ha csak egyvalaki marad, hogy szembenézzen a taktikai zónával, rá 
már nem hat.)

Jutalom
Aki elér a célig, az minden leszállított törékeny rakományért 8, 12, 16,
illetve 20 kozmikus pénzt kap, a forduló függvényében.



Telekocsi (Carpool)

Helló! Ti viszitek a cuccot az Űrgyárba? Zsír!
Aztán csak óvatosan, tombol az űrinfluenza.

Szuperkártyák

Felkészülés
A megnézhető három pakli mellé rakjatok egy külön paklit, benne három 
szuperkártyával; építkezés közben ezt a paklit is a normál szabályok 
szerint megnézhetitek. Ezt a paklit a végén nem keveritek a kalandpakli-
ba (amibe a szokott módon belekevertek egy negyedik, ismeretlen paklit).

A repülésre vonatkozó speciális szabályok
E küldetés során nincsen elhagyatott űrhajó; minden ilyen kártyát kezel-
jetek járványként. Ha második, harmadik vagy negyedik járvánnyal talál-
koztik (valódival vagy elhagyatott űrhajóból konvertálttal, mindegy), rak-
játok félre és a helyére rakjatok egy véletlenszerűen kiválaszott kártyát
a három szuperkártya paklijából.
Mind tartsátok számon, mennyi legénységet veszítettetek.

Jutalom és büntetés
Aki elér a célig, az minden megmaradt legénységi tagjáért 2 kozmikus
pénzt kap, ha az illető ember; földönkívülinél a jutalom 2 helyett 4 koz-
mikus pénz. 

A legénység minden elveszített tagjáért büntetést kell fizetni: minden 
emberért 3, minden földönkívüliért 6 kozmikus pénzt.

(Az utazás végén is sztázisban alvó legénység nem számít. A repülés
közben felébresztettek igen, de azokért is jár a büntetés, akik helyét át-
vették a felébresztettek. Ha egy sztáziskamra elvész, a még benne alvó
legénység mind elveszettnek számít a büntetés szempontjából. Szomo-
rú dolgok ezek.)*

Felvételi a Club Goldba (Club Gold Trial)

Üdvözlöm a klubunkban! Mindig szívesen látjuk a látogatókat. Hogyan?
Tag szeretne lenni? Nos, természetesen lehetséges, de ehhez még 
nem elég az, hogy besétált az ajtónkon. Tehát...

Szuperkártyák

Felkészülés
Keverjétek meg az összes szuperkártyát, majd alkossatok belőlük egy
paklit, benne annyi lappal, ahány kártya van bármelyik megnézésre ki-
készített pakliban.
Építkezés közben csak akkor nézhetitek meg a szuperkártyás paklit, 
ha már legalább négy alkatrészt beépítettek űrhajótokba (flottilla esetén
legalább 4 alkatrészt beépítettetek flottillátok minden tagjába*).
Az építkezés végén a kalandpakliba belekeveritek a három megnézhe-
tő paklit, a szuperkártyás paklit, valamint a negyedik, ismeretlen paklit.

Jutalom
Aki közületek a legtöbb kozmikus pénzt gyűjti a küldetés során, azt 
fogadják be a Club Goldba, ami köztudomásúlag a galaxis legkiválóbb
fuvarozóit tömöríti. Mint az közismert. Ugyebár.

Transzgalaktikus variáns
Ha legendásabb versenyre vágytok, mindhárom repüléseteket e kül-
detés szabályai szerint csináljátok. Az évenként megrendezett Transz-
galaktikus Vágta megnyerésénél nincs nagyobb dicsőség egy fuvaro-
zó számára.



Molotov-koktél (Cocktail Time)

Estélyt fogok adni, ahum. A hölgyek és urak lennének szívesek leszál-
lítani a koktéljaimat? Príma. Az árut a titkos raktáramban megtalálják.
A jelszó: tovaris Molotov.

Rakomány: Törékeny, robbanóanyag

Felkészülés
Az összes robbanóanyagot és törékeny rakományt rakjátok a raktárba.

A repülésre vonatkozó speciális szabályok
Minden robbanóanyag és minden törékeny rakomány Molotov-rako-
mánynak számít.
A Molotov-rakomány kombinálja a törékeny rakomány és a robbanó-
anyag hatásait: Ha egy Molotov-rakomány szomszédságában (a körü-
lötte lévő 8 négyzeten) megsemmisül egy alkatrész, a Molotov-rako-
mány is megsemmisül, valamint ha egy Molotov-rakomány bármilyen
okból megsemmisül, a vele szomszédos nyolc négyzeten található
összes alkatrész is megsemmisül. Igen, ez tankönyvi láncreakciókhoz
vezethet.

Büntetés
A kedves rablóbáró kivégeztet mindenkit, aki Molotov-rakomány nélkül
fejezi be a repülést. Természetesen az, aki feladja az utat, az nem 
fejezi be a repülést, nemdebár?

Jutalom
Aki elér a célig, az minden leszállított Molotov-rakományért 4 kozmikus
pénzt kap. Aki a legtöbb Molotov-rakományt szállította le, azt a kedves
rablóbáró meghívja az estélyére, valamint megduplázza a Molotov-
rakományokért neki járó jutalmat.

Diplomáciai küldetés (Diplomatic Mission)

Nem játszható: IVC-as osztály
A III-as osztályú űrhajókhoz szükség van a Kibővítettebb Galaxis Úti-
kalauzra

Ez meglehetősen kényes küldetés. Földönkívüli specialistákat kell ha-
zaszállítani otthoni bolygójukra. Kis űrhajóra van szükségünk, nyu-
godt repülésre, és arra, hogy ne tegyenek fel kérdéseket.

Felkészülés
A forduló szintje eggyel magasabb a repült űrhajó szintjénél: ha példá-
ul II-es osztályú űrhajókkal repültök, III-as kalandkártyákat használtok
és a III-as forduló szabályai szerint játszotok. III-as osztályú űrhajók-
nál emiatt szükség van IV-es kártyákra és szabályokra a Kibővítettebb
Galaxis Útikalauzból*. Ez a küldetés nem repülhető IV-es osztályú űr-
hajókkal.* 

Speciális szabályok
Amikor felkészültök a felszállásra, egy űrhajóra csak egy földönkívüli
vehető fel. Az ő kabinjába is kerül két emberi űrhajós.

A földönkívüliek
A földönkívüli normál képességén túl még 2 speciális képességgel
rendelkezik:
Lila földönkívüli: 1) Minden hajtóműnek, ami kapcsolódik a lila földön-
kívüli kabinjához, megduplázódik az ereje. 2) Tartsátok számon, 
mennyi kozmikus pénz szereztek repülés közben. Ha úgy értek a cél-
ba, hogy a lila földönkívüli még az űrhajótokon van, ez az összeg meg-
duplázódik.
Barna földönkívüli: 1) Minden ágyúnak, ami kapcsolódik a barna föl-
dönkívüli kabinjához, megduplázódik az ereje. 2) Ha úgy értek a célba,
hogy a barna földönkívüli még az űrhajótokon van, megduplázódik a
leszállási sorrendért és a legjobb állapotú űrhajóért nektek járó összeg.
Kék földönkívüli*: 1) Minden akkumulátornak, ami kapcsolódik a kék
földönkívüli kabinjához, megduplázódik a kapacitása. Ha elvész a kék
földönkívüli, a normál kapacitás fölötti E-cellák is elvesznek. 2) Ha úgy
értek a célba, hogy a kék földönkívüli még az űrhajótokon van, az 
áruitokért dupla árat kaptok.



Direktívák (Directives)

Hogy micsoda? Felesleges bürokrácia? Attól félek, hogy nem értek 
egyet Önökkel. E direktívák nélkül az űrutazás káoszba fulladna.

Rakomány: Törékeny, robbanóanyag, nehéz, radioaktív, ereklye

Felkészülés
Véletlenszerűen válogassatok össze minden rakományfajtából egyet,
majd azokból rakjatok le egyet-egyet e lap négy mezőjére, képpel fel-
felé. A kiegészítő összes többi rakományát rakjátok a raktárba.

Használatbavételi engedély
Az első kalandkártya felfedése előtt fel kell adnotok az utazást, ha az
űrhajótokban nem található meg ez a két rakomány, méghozzá egy-
máshoz kapcsolódva. (Ha flottillátok* van, csak az egyik részében
kell teljesülnie e direktívának.)

Adó-visszatérítés
Aki elér a célba, az e két rakomány minden leszállított példányáért 4
kozmikus pénzt kap; további 8 kozmikus pénz jár minden olyan pár-
ért, amit egy-egy ilyen rakomány alkot. (Egy rakomány csak egy ilyen
pár tagja lehet.)

Mindkét direktívára igaz: a szimpla és dupla ereklyék a direktíva 
szempontjából egyazony rakományfajtának számítanak, ahogy a
nehéz rakományok is egyazon fajtába tartoznak, tömegtől függetle-
nül.

Ágyúgolyófutam (Easy Peasy)

Nem ajánlott: Úgy őszintén, ezt a küldetést semmilyen űrhajóval nem
ajánlott elvállalni.

Haver, mit szólnál egy könnyed kis versenyhez? Semmi komoly, gye-
rekjáték az egész. Ha meghívsz egy italra, beavatlak a részletekbe.

Figyelem!
E küldetés kimenetele kiszámíthatatlan. Csak akkor vágjatok bele, ha
ez nem zavar titeket.

Felkészülés
A negyedik (nem megnézhető) pakli lapjait cseréljétek ki ugyanennyi
szuperkártyára.

Jutalom
A leszállási sorrend szerint és a legjobb állapotban lévő űrhajóért járó
bónuszok megduplázódnak.



Kíséret (Escort Mission)

Nem ajánlott: IIA, IVC, és bármilyen I-es osztályú űrhajó

Ilyen a hatékony munkamegosztás. Én hozom az üzletet, maguk
visszaverik a kalózokat, és együtt megosztozunk a profiton.

Felkészülés
Véletlenszerűen válasszatok ki egy ellenséget a forduló kalandkár-
tyái közül, és ezt a lapot képpel felfelé rakjátok ki az asztalra. Min-
den elhagyatott űrhajó ilyen lapnak tekintendő.
A szokott négy helyett hat paklit alkossatok, ebből továbbra is egy 
az, amit nem nézhettek meg építkezés közben.

Az üzletember
Rakjatok két figurát (III-as vagy IV-es fordulónál három figurát) erre 
a lapra; a figurák az üzletember életerejét jelképezik. Egy további 
figurát rakjatok az útvonalra, a vezető mögötti mezőre, ez az üzlet-
ember űrhajóját jelképezi majd. 

Az üzletemberre az alábbi szabályok vonatkoznak:

· Nyílt űr: Dobjatok egy kockával és adjátok hozzá a forduló számát: 
ennyi a sebessége az üzletember űrhajójának.

· Bolygók: Az üzletember űrhajójára végrelen mennyiségű áru fér. 
Mindig leszáll, ha van hová, és ha választhat, mindig a még elérhe-
tők közül a legfelső bolygót választja. Az árukat rakjátok erre a kül-
detéslapra, a képmásához. Ugyanúgy veszít napokat a leszállásért, 
mint bárki más.

· Elhagyatott űrállomás: Mindig van elegendő legénysége az űrál-
lomás kipucolásához. Ha lehetősége van rá, mindig azt választja, 
hogy kirámolja az űrállomást - elveszítve az adott napnyi utat.

· Ellenség: Ne feledjétek, az elhagyatott űrhajók is ellenségeknek 
számítanak! Az üzletember mindig veszít. Ha csempészek előtt kapi-
tulál, minden árufajtából elveszíti fele áruját (felfelé kerekítve). Ha 
kalózoknak vagy rabszolga-kereskedőknek adja meg magát, elve-
szít 1 életerőt. Ha elfogyott az összes életereje, feladja az utat - a
figuráját vegyétek le az útvonalról.

· Minden más kalandkártya: Ezeket úgy hajtsátok végre, mintha a
az üzletember nem is lenne játékban.

Védelem és jutalom
Ha valamelyikőtök azelőtt győz le egy ellenfelet, hogy az megtámad-
hatná az üzletembert, az illető plusz egy napnyi utat veszít (függet-
lenül attól, elvette-e vagy sem az ellenségért járó jutalmat), valamint
megtartja az ellenség kártyáját.

Ha az üzletember beér a célba, eladja az összes áruját, és a profitját
egyenlően elosztja azok között, akik legalább egy legyőzött ellenség
kártyájával rendelkeznek. Egy részt maga az üzletember kap, to-
vábbá övé a nem egyenlően elosztható rész is.

Példa: Ha két játékos védte meg útközben az üzletembert, és ő 14
kozmikus pénzért adta el az áruit, három részre osztja a profitját, 
ami azt jelenti, hogy a két játékos 4-4 kozmikus pénzt (14/3, lefelé 
kerekítve) kap, az üzletember pedig 6-ot (a többiek kifizetése után
fennmaradó összeget).



Kísérletek (Experiments)

Ó! Helló! Megjöttek? Remek! Nos, ööö, ezekez az izéket kellene le-
szállítaniuk. Roppant fontosak egy izé... khm... kísérlethez.

Rakomány: Törékeny, robbanóanyag, nehéz, radioaktív, ereklye

Felkészülés
E kiegészítő összes rakományát rakjátok a raktárba.

Jutalom
Aki célba ér, az minden leszállított rakományért jutalmat kap:
· Minden nehéz rakomány annyiszor 3 kozmikus pénz ér, amennyi a
tömege.
· Minden robbanóanyag 4 kozmikus pénzt ér.
· Minden törékeny rakomány 5 kozmikus pénzt ér.
· Minden radioaktív rakomány 6 kozmikus pénzt ér.
· Minden szimpla ereklye 8, minden dupla ereklye 15 kozmikus pénzt
ér.

Büntetés
Akár beértek a célba, akár nem, többfajta rakománynak kell az űrha-
jótokon lennie, mint a forduló száma; például III-as fordulónál legalább
négyfajta rakományt kell szállítanotok. Az ereklyék mind ugyanabba
a rakományfajtába tartoznak, miként tömegtől függetlenül az összes
nehéz rakomány is egyazon rakományfajtába tartozik.

Minden hiányzó rakományfajtáért 10 kozmikus pénzt kell büntetésként
befizetnetek.

Nehéz feladat (Heavy Duty)

Ha! Itt vannak a fuvarosaim. Remélem, srácok, jó erőben vagytok.

Rakomány: nehéz

Felkészülés
Az összes nehéz rakományt rakjátok a raktárba.

Lendület
A repülés legelején, még az első kalandkártya felfedése előtt hajt-
satok végre egy nyílt űr kalandot. Ezt a kalandot semmilyen módon
nem kerülhetitek ki.

Jutalom és büntetés
Aki nem ér be a célba, valamint az, aki nehéz rakomány nélkül ér be,
5 kozmikus pént fizet büntetésként.

Aki beér a célba nehéz rakománnyal, az a leszállított nehéz rakomány
össztömege alapján kap jutalmat:

 tömeg jutalom
 2 3 kozmikus pénz
 3 6 kozmikus pénz
 4 10 kozmikus pénz
 5 15 kozmikus pénz
 6 21 kozmikus pénz
 7 28 kozmikus pénz
 8 36 kozmikus pénz
 9 45 kozmikus pénz
 
 9-en felül minden további 1 tömegért 
 10 kozmikus pénz jutalom jár



Vicces sztorik (Hilarious Stories)

...és akkorrr belefutottunk a következő meteorrrzáporba. Mirrre elérrr-
tük az űrrrállomást, az űrrrhajómból nem marrradt más, csak a klotyó;
ott ültem a deszkán, az ölemben egy láda veszélyes árrruval...

Szuperkártyák

Felkészülés
Amikor összeállítjátok a megnézhető paklikat, cseréljetek ki egy-több
kártyát véletlenszerűen választott szuperkártyákkal. Ha nem tudtok
megegyezni abban, hány kártyát cseréltek ki, egyet se cseréljetek ki.

Az építésre vonatkozó speciális szabályok
Az építés végén a félrerakott és végül fel nem használt alkatrészeket,
valamint a hibás építés miatt visszaadott alkatrészeket rakjátok visz-
sza a raktárba - ezek nem számítanak elveszített alkatrészeknek.

Jutalom
Ha beértek a célba, nem fizettek büntetést az elveszített alkatrészek-
ért; sőt, 2 kozmikus pénz kaptok darabjáért! Biztosítás nincs. Nézzétek 
meg, hogy azok között, akik beértek a célba, van-e olyan, aki több al-
katrészt veszített mint bárki más; ha igen, ő kap 5 kozmikus pénzt ju-
talmul a legviccesebb történetért.

Akik nem értek be a célba, azok a szokott módon fizetnek az elveszí-
tett alkatrészeikért - de legalább náluk számít a biztosítás.

Izotópok (Radioactive Isotopes)

Itt Bányászbot. Küldetés részletezése kezdődik. Radioaktív rako-
mány összekészítve. Óvatosság igényeltetik. Megállapított felszál-
lási sorrend. Kifizetés átvételnél. Küldetés részletezése vége.

Rakomány: radioaktív

Felkészülés
Az összes radiaktív rakományt rakjátok a raktárba.

A repülésre vonatkozó speciális szabályok
Az első kalandkártya felfedése előtt minden űrhajót mozgassatok 
előre az útvonalon a fordulószám+1 (azaz 2, 3, 4 illetve 5) mezővel
minden radioaktív rakományotok után. (A mozgatást sorrendben
hajtsátok végre, a vezetővel kezdve.)

Jutalom és büntetés
Aki beér a célba, az 7 kozmikus pénzt kap minden leszállított radio-
aktív rakományért.

A repülés közben elveszített radioaktív rakományaitokat külön ku-
pacba gyűjtsétek magatok előtt, és az utazás végén mindegyikért 
3 kozmikus pénzt fizessetek büntetésként - függetlenül attól, beér-
tetek-e a célba vagy sem. Ha van is biztosításotok, az nem terjed
ki erre a büntetésre.



A félelem bére (Riding a Powder Keg)

Lenne egy meló. Nitroglicerint kellene szállítani egy bányászbolygóra.
Sürgős, szóval a legrövedebb úton kellene. De marha jól fizet!

Rakomány: robbanóanyag
Szuperkártyák

Felkészülés
Az összes robbanóanyagot rakjátok a raktárba.
A három megnézhető kalandpakliban egy-egy I-es kalandkártyát cserél-
jetek ki egy-egy szuperkártyára. A negyedik, nem megnézhető paklit a
normál módon állítsátok össze, abba ne rakjatok szuperkártyát.

Speciális szabály
A repülés megkezdése előtt nézzétek meg, kinek az űrhajójában van a
legkevesebb robbanóanyag: ő a gyáva nyúl, csúfoljátok ki bátran. Ha nem 
eldönthető, kinek van a legkevesebb robbanóanyag az űrhajójában, nincs 
gyáva nyúl. Ahogy két játékos esetén sincs.

Jutalom
Nézzétek meg, hogy ki szállította le a legtöbb robbanóanyagot: ő a fordu-
ló függvényében 8, 12, 16 illetve 20 kozmikus pénzt kap. Holtversenynél
az érintettek mind megkapják a jutalmat.

Büntetés
Nézzétek meg, ki szállította le a legkevesebb robbanóanyagot: ő a fordu-
ló függvényében 4, 6, 8 illetve 10 kozmikus pénzt fizet büntetésként. 
Holtversenynél az érintettek mind fizetnek. Ha a gyáva nyúl kénytelen 
büntetést fizetni, ő dupla büntetést fizet. Két játékos esetén nincs bün-
tetés!

Megjegyzés: A repülés feladása egyenértékű 0 robbanóanyag leszállí-
tásával. Így ha egyikőtök feladja az utat, a másikótok meg célba ér, de
0 robbanóanyagot szállított le, mindketten büntetést fizetnek.

A fogadás (The Bet)

Ti nem unatkoztok? Versenyzünk? Ismerek egy utat a meteorövön ke-
resztül. Megnézzük, ki ér keresztül a legkevesebb sérüléssel? És a leg-
kevesebb ágyúval?

Rakomány: nehéz - csak a variánsnál
Szuperkártyák

Felkészülés
Keverjétek egybe a szuperkártyák közül az összes meteorzivatart és 
meteorbombázást. A három megnézhető pakli mellé alkossatok még 
egyet, benne annyi meteoros szuperkártyával, ahány lap van bármelyik 
másik pakliban. Ezt a szuperpaklit is megnézhetitek építés közben. 
Ellenben nincs negyedik, normál lapokból összeállított, megnézhetetlen
pakli.

Jutalom és büntetés
Aki beér a célba, az adja össze az útközben elveszített alkatrészei szá-
mát és még megmaradt ágyúi mennyiségét (nem erejét, darabszámát, 
a dupla ágyú is csak egy alkatrész). Akinél az összeg a legkisebb, 
győzött. 

Mind (az is, aki be se ért a célba) a forduló függvényében 4, 6, 8 illetve
10 kozmikus pénzt fizettek a győztesnek. Ha több győztes is van, ők
egyenlően megosztoznak az összeadott téteken, az eloszthatatlan 
maradékot beadva a bankba.

Páncélvariáns
Az összes nehéz rakományt rakjátok a raktárba. E küldetésnél úgy
tekintsétek, hogy mindnek csupán 1 a tömege (vagyis hagyjátok fi-
gyelmen kívül az alkatrészen látható számot). A leszállított nehéz ra-
kományokért nem jár külön jutalom.


	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu01
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu02
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu03
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu04
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu05
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu06
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu07
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu08
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu09
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu10
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu11
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu12
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu13
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu14
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu15
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu16
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu17
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu18
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu19
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu20
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu21
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu22
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu23
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu24
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu25
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu26
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu27
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu28
	Galaxis_Roncsderbi_Missions_hu29

