
A játékhoz két könyv tartozik, az egyik a Space Alert Szabálykönyv, a 
másik a Kézikönyv. Hogyan legyünk Űrkutatók? Ebből a könyvből 
megtudhatod. Arra terveztük, hogy könnyen megtanulhasd a játékot, 
miközben megteremti hozzá a légkört. Sokan tesztelték ezt a játékot 

kiadás előtt, és ez a könyv az Ő tapasztalataik alapján készült. 

A kézikönyvben ilyen sárga dobozban emeltük ki a szabályokat. 

Valamint ilyen kék dobozban találod a példákat és a megjegyzéseket. 

Elég lehet, ha egyikőtök olvassa csak el a játékszabályokat, és Ő tanítja 
meg a többieknek. Minden más szöveg, ami a sárga dobozokon kívül 
található a 101-es Mélységi Felderítő osztálytól származik, az Űrközi 
Hadászati Akadémiáról. 
A legegyszerűbb mód a játék megtanulására a játszása, ezért ez a 
kézikönyv így is lett összeállítva, hogy azonnal bele is foghassatok. A 
játékosok lépésről-lépésre tanulhatják meg a játékot, minden újabb szinten 
új taktikákat, új eljárásokat. 
Egy játék rövid és izgalmas – körülbelül 25 perc. Ahogy egyre több 
szabályt integráltok a játékba, egyre bonyolultabbá válik. Csak rajtatok 
múlik, mikor léptek át egy következő szintre. 
A könyv végén találjátok azt a részt, ami segít a már gyakorlott 
játékosoknak továbbadni a tudást az újaknak. Segít megmagyarázni a 

szabályokat, így 20 percen belül el is kezdettek játszani. 

Ez a kézikönyv a négy, és öt játékos verziót írja le. Javasoljuk, 
először ezeket próbáljátok ki 4-en v. 5-en. Két vagy három játékos 
részére a szabályok a könyv végén találhatóak, de egyszerűbb 

megtanulni a játékot négy vagy öt játékossal. 

Játékosok Száma 

Fontos megjegyzés 

Találsz a játék dobozában két CD-t. Ezek nem csak reklámanyagok. 
Ezek szerves részei a játéknak. Javasoljuk, használjatok egy CD 
lejátszót hangfalakkal. Mp3 formátumban is letölthetőek a CD 
zeneszámai a www.czechgames.com –ról. 
 
Ha nincsenek hangfalaitok, használhattok fejhallgatót is. Így az a 
játékos, aki ezt viseli, kell, továbbítsa az információt a többieknek. 
 
Ha nincs lehetőségetek lejátszani a hangfájlokat, válasszatok egy 
játékost, aki az időt figyeli. A játék tartalmaz eseménykártyákat, amit 
adott pillanatban kell a kiválasztottnak felolvasnia. A felolvasónak 
nem kell játszania, lehet valaki olyan is, aki már nagyon érti a játékot 
és segít az újaknak megtanítani. 
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ELSŐ LECKE – HAJÓ ÉS LEGÉNYSÉG 

Válasszatok magatok közül egy kapitányt. Javasolt olyasvalaki, akinek jó 
szervező és kommunikációs képességei vannak, valamint jó fellépése 
ahhoz, hogy azt mondhassa:” Elég a dumából. Csináljuk!” 
 
Következőnek válasszátok ki a kommunikációs tisztet. Ő felel azért, hogy a 
hajó fő-komputeréből érkező információkat kövesse, és a többieknek 
átadja. A komti. fő feladata, hogy akkor is figyeljen az új beérkező 
információkra és továbbítsa a társainak, ha azok másik problémával 

vannak elfoglalva. 

Minden játékos válasszon egy színes figurát. Ezzel azonos színű Akció 
Tábláját minden játékos vegye maga elé 1-7-ig számozással. A 8-12-ig 

számozott táblákkal még nem kell foglalkoznotok. 

Ez a kép az ideális ülésrendet mutatja öt játékos részére. 

Helyezzétek az Űrhajó táblát úgy az asztalra, hogy mindenki szemből, 
vagy oldalról láthassa lehetőleg, és senki ne fordítva, valamint hagyjatok 
kb. 30 cm helyet a tábla felett a „komputer képernyő”-nek. 
 
A kommunikációs tisztnek ehhez közel kell ülnie. Ha CD lejátszót 
használtok, akkor a kommunikációs tisztnek mellette kell elhelyezkednie. 
 
Az Űrhajó Tábla alá a Küldetés táblát tegyétek a kevésbé komplikált 

sorokkal felfele. (Nyilakkal ballról jobbra…) 
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Helyezzétek a legénységet a hídra, azaz a felső fehér állomásra. 
 
A zöld kockák szemléltetik az energiát. Tegyetek 1-et minden pajzsra, 2-t a 

segéd reaktorokra és 3-at a központi reaktorra. 

A központi reaktor kapjon még 3 zöld hengert, ami az üzemanyagot 
jelképezi. 
 
A könnyű lézerágyúknak saját kimeríthetetlen energiakészleteik vannak. 
Tegyetek a mini-reaktorukhoz egy-egy sárga kockát ezek jelzésére. 
 
Maradt még sok tartozék a dobozban, de ezek maradjanak is ott. Nem lesz 

szükség rájuk az első repülésnél. 

Egy normális játék alatt a röppályát és a veszélyeket véletlenszerűen kell 

választani. De a teszt alatt ezek adottak lesznek. 

E1-01 – E1-06 kártyák 

Tegyétek ki a T4, T2 és T6 röppálya táblákat, és helyezzétek a hajó fölé, 
ahogy az ábra mutatja. A többi pályagörbe maradjon a dobozban. 
 

A lila fenyegetés kártyákból  -el jelölve, válasszátok ki az E1-01-től 
E1-06-ig számozottakat a kártya jobb alsó sarkában. Rakjátok sorba őket 
úgy, hogy amikor képpel lefelé az asztalra kerül, az E1-01 legyen a tetején 
és az E1-06 az alján. Tegyétek a csomagot a Kommunikációs Tiszt elé. 
A maradék lila és zöld kártyákat tegyétek vissza a dobozba. 
 

A sárga jelölőket 1-4-ig  rakjátok egymás mellé párba. 

A többi jelölőre nincs szükség jelenleg. 



Az akciókártyák a káoszt hivatottak megjeleníteni. Keverjétek meg jól a 
szürke hátú paklit és osszatok minden játékosnak a következő szerint 10-
10 lapot: 5 kártyát képpel lefelé az 1-3 mezőkre, az akció táblára. Valamint 
5 kártyát a 4-7 mezőkre. Még ne nézzétek meg őket. 

A maradék lapokat képpel lefelé 1 kupacban tegyétek az asztalra olyan 
helyre, ahol mindenki elérheti. Kivétel a 6db arany-hátú lapot, amire még 

nem lesz most szükség, ez kerüljön a dobozba. 

Ha van CD-lejátszótok, akkor itt az ideje lejátszani az „Első teszt küldetés” 
számot az oktató CD-ről. Ha nincs, akkor az időfigyelő játékos húzza fel a 
S1-1 Küldetéskártyát. 

Az első játékhoz a tábláknak és kártyáknak valahogy így kell kinézniük: 



2. LECKE – ESEMÉNY KÖR 
Az Esemény Kör valós-időben halad, ahol az akciókártyákkal 
határozhatjátok meg, mit szeretnétek tenni az adott körben. Az időt a 
küldetés zeneszámának hossza adja. 

A zeneszám elején a komputer figyelmeztet, hogy a küldetés 
megkezdődött, és minden játékos felveheti az első 5 akciókártyáját az 1-3 
számozású akció tábláról. A kártyák alapján tervezhetitek meg, mit fogtok 
tenni az első 3 körben. 

Minden kártya 2 részből áll. Mozgás és akció, de ezekből mindig csak az 
egyik számít, az, amelyik felül van. 
Vagy a mozgás, vagy az akció. 

A lenti részt nem kell figyelembe venni. 

Egy akciókártya mozgásra 

fordítva a vörös zóna irányába 

Ugyanaz a kártya akció 

végrehajtásához az  rendszeren 

A mozgás lehet vörös nyíllal ballra, kék nyíllal jobbra, illetve a gravolift 
használata. Segítségképp a színes nyilakat a táblán is feltüntettük. 
 
A gravolift használatában nem szabtunk meg irányt. Ha a felső fedélzeten 
tartózkodsz, akkor lefele, ha lent, akkor felfele. 
 

Az akció része a kártyáknak egy rendszer-aktiválást tesz lehetővé. , 

, ,  rendszerek léteznek. Az első tesztben csak az  és  

fog kelleni a  és harci robot  rendszerek nem. Ezeket használjátok 
mozgásra, vagy ne használjátok. 
 
A saját cselekvésetek megtervezéséhez tegyetek 3 kártyát a saját akció 
tábláitokra képpel felfele az 1-3–ig számozott mezőkre. A kártyákat úgy 
helyezzétek el, hogy felül legyen az-az esemény, amit végre szeretnétek 
hajtani. Ha mozgás, akkor az, ha akció, akkor az. 
 
Minden fordulóban végrehajthatsz mozgást és cselekvést is. Ha üres 
mezőt hagysz ki az akció táblán, akkor 1 fordulóban nem cselekszel 
semmit. 

A fenti játékos úgy döntött először elmegy ballra(a vörös felső fedélzetre), 

aztán a 2. fordulóban várakozik, majd a 3. fordulóban aktiválja az  

rendszert(a baloldali nehéz-lézerágyút). A  és a gravolift eseményeket 
nem kell figyelembe venni. 

Az egész Esemény Kör valós-időben zajlik. Olyan gyorsan tehetitek a 
kártyáitok az Akció táblákra, ahogy szeretnétek. A dolgok megbeszélése 
engedélyezett, sőt javasolt. Fontos, hogy megbeszéljétek, ki-hová megy, 
ki-miért felel és mit fog tenni. Ha meggondolod magad, nyugodtan szedd 
fel a kártyát az akció tábláról és cseréld ki másikra. Egy helyre azonban 
csak 1 kártyát lehet feltenni. A felhasználatlan kártyákat tartsd a kezedben. 
A kártyákat nem mutathatod meg másik játékosnak, de lemondhatod, mi 
van rajta. 
Ha elégedettek vagytok az első három fordulóra lerakott kártyáitokkal, 
akkor elkezdhetitek tervezni a második fázist. 
Vegyétek fel a 4-7-ig számozott mezőkről a maradék kártyákat és 
használjátok az előzőekből megmaradtakkal együtt az utolsó 4 forduló 
megtervezésére. Miután felvettétek a 4-7-ig számozottakról a 
kártyákat, az 1-3-on már ne változtathattok semmit! A 4-7-ig számozott 
mezőkőn az esemény kör végéig lehet változtatni. 
Az esemény kör 7 percig tart, ahol a játékosoknak 7 forduló eseményeit 
kell megtervezniük. 
 
Most egy kicsit le lehettek döbbenve. Felraktatok egy gyönyörű táblát sok 
figurával és színes kockákkal, és csak annyi lenne a dolgotok, hogy 
feltegyetek 7 kártyát üres helyekre? 
Ez így van! Az Esemény körben csak annyi dolgotok van, hogy 
megtervezzétek mit fogtok tenni a 7 forduló alatt. 
Ez alatt nyugodtan megtervezhetitek a játéktáblán a lépéseket, a 
felhasznált anyagokat és egyebeket. A lényeg az, hogy a kör végére az 

Akció Tábla fel legyen töltve kártyákkal. 

Amint elindítjátok az első zeneszámot valami ilyet kell hallani: 
Alert. Enemy activity detected. Please begin first phase. 
<Figyelem. Ellenséges aktivitást észleltem. Kezdjék meg az első fázist.> 
Amint a figyelmeztetés elhangzott fel lehet venni az első 5 akció kártyát, 
és megtervezni az első 3 akciót. 
 
A kommunikációs tisztnek fontos feladata a veszély kártyák kezelése. 
A kompjuter ehhez hasonló figyelmeztetéseket ad: 
 
Time T plus 3. Threat. Zone red. Repeat: Time T plus 3. Threat. Zone 
red. 
<Idő T plusz 3. Veszély. Vörös zóna. Ismétlem: Idő T plusz 3. Veszély. 
Vörös zóna.> 
Ekkor a kommunikációs tisztnek a következőket kell tennie: 

 Húz egy fenyegetés kártyát a pakli tetejéről. 

 A hajó megfelelő röppályája mellé helyezi. (Pl.: Vörös zóna a 
bal oldali röppálya táblát jelenti.) 

 Tesz a lapra egy időjelző sárga jelet. (Pl.: egy 3-as jelet, ha az 
időjelző T plusz 3 volt a figyelmeztetésben.) 

Nagyjából így kell kinéznie a fenti példának: 

A kommunikációs tiszt feladata még a kapitány tájékoztatása, hogy az 
kioszthassa a feladatokat a legénységnek. 
Más lehetséges figyelmeztetések még: 
Incoming data. Repeat: Incoming data. 
<Bejövő üzenet. Ismétlem: Bejövő üzenet.> 
Ez azt jelenti, hogy minden játékos húzhat egy új akció kártyát a pakliból. 
A kommunikációs tiszt szóljon mindenkinek, hogy senki ne mulassza el. 
Data transfer. Repeat. Data transfer in five, four, three, two, one, 
<beep>. Data transfer complete. 
<Adatátvitel. Ismétlem. Adatátvitel 5, 4, 3, 2, 1, „bip”. Adatátvitel kész.> 
 



Az adatátvitel minden játékosnak lehetővé teszi, hogy egy kártyáját 
bármely más játékosnak átadja. Ez nem csere, vagyis nem kell érte 
semmit sem adni és megengedett, hogy több játékos adjon kártyákat egy 
játékosnak. Csak egy kártya átadása megengedett játékosonként. 
Az adatátvitel nem kötelező. Az adatátvitelt végre kell hajtani a kompjuter 
<beep> jelzéséig kézből-kézbe. Nem megengedett a kártya hajigálása, 
vagy csak a játékos elé dobása. Ha a figyelmeztetés elhangzik, már nem 
sok idő van megbeszélni, ezért, jó, ha előre megbeszélitek, kinek-mi kell, 
„…ha lesz adatátvitel, akkor…”. 
 
First phase ends in one minute. <1 perc az első fázis végéig> 
First phase ends in twenty seconds. <20 másodperc az első fázis 
végéig> 
First phase ends in five, four, three, two, one. First phase has ended. 
Please begin second phase. <Az első fázis végéig 5, 4, 3, 2, 1. Vége az 

első fázisnak. Kérem kezdjék meg a második fázist.> 

Ezek a figyelmeztetések az első fázis végét jelzik előre. Le kell tennetek 
az akció táblára a kártyáitokat és felvenni a második fázis kártyáit a 4-7-ig 
számozott részről. Amint azt fentebb említettük ezt korábban is 
megtehetitek. Amikor a kompjuter bejelenti az első fázis végét 
mindenkinek át kell térnie a másodikra. Ezután az 1-3 mezőkön lévő 
kártyákat már módosítani tilos. Amelyik helyek üresen maradtak azokat is 
üresen kell már hagyni. 
Operation ends in one minute. <Művelet végéig 1 perc.> 
Operation ends in twenty seconds. <Művelet végéig 20 másodperc.> 
Operation ends in five, four, three, two, one. Mission complete. 
Jumping to hyperspace. <Művelet vége 5, 4, 3, 2, 1. Küldetés befejezve. 
Térváltás.> 
Ez az Akció Kör befejező figyelmeztetése. Ezek után az akció táblán és 
kártyákon már nem szabad módosítani. A Megoldás Kör következik. 
Ha úgy gondoljátok, minden tökéletes, és minden jól eltervezett, akkor az 

első „Művelet vége” figyelmeztetés után le lehet kapcsolni a CD-t. 

3. LECKE – MEGOLDÁS KÖR 
A második részben vizsgáljuk meg, hogy ténylegesen hogyan is 
történt az eltervezett akció. Ennek a résznek nincs időlimitje. Itt nem 
kell semmit eldöntenetek. Használjátok a táblát és a játék darabjait, 
hogy szimuláljátok a történteket. Mintha csak videón néznétek vissza 
az eseményeket. 

Mielőtt elkezditek az Akció Kör-t tudnotok kell, hogy a Megoldás Kör 

hogyan működik. 

Mert ez csak egy táblás játék… 

A Küldetés Tábla segít a Megoldás Kör levezetésében. Tegyétek a kék 
jelölőt a tábla első helyére, ami a megérkezéseteket szimbolizálja a 

hipertérből. 

A Megoldás Kör előtt állítsátok vissza a hajón az eredeti állapotokat ami az 
Akció Kör előtt volt. Válasszatok ki egy játékost aki levezényli a Megoldás 
Kört. (Általában a kapitány szokott lenni, de lehet bárki aki jól ismeri a 
szabályokat). Ez a játékos a taktikai tiszt, aki mindig lépteti a kék jelölőt a 

táblán egyesével, és a mezőhöz rendelt eseményeket végrehajtja.  

Küldetés Tábla jelölővel 

Az első mező a „fenyegetés megjelenés”. Amikor a kompjuter erre 
figyelmeztetett, a komti. felrakott egy fenyegetés kártyát és egy tokent 
adott számmal. Most a Megoldás Körben tegyétek a token párját az adott 
röppálya hajótól legmesszebb eső mezőjébe. 
 
Ez jelzi, hogy ez a lap ehhez a pályagörbéhez tartozik. 
 
Ha nincs ilyen adott számú tokennel ellátott kártya, az azt jelenti, nem 
történik semmi. 

Példa: Az első fenyegetés „Idő T+2” –nél volt a fehér zónában. A komti. 
rakott egy kártyát a középső pályagörbe mellé és egy „2” számú sárga 
jelölőt. A Megoldás körben az 1-es „fenyegetés megjelenésnél” nem kell 
semmit tenni, hisz nem volt, ellenben amikor a 2-es „fenyegetés 
megjelenés”-hez értek, akkor a középső pályagörbére tenni kell egy sárga 

2-es jelölőt a hajótól legtávolabb eső első négyzetbe. 

A következő mező az Akció Táblán az adott számú mező 
 lejátszását jelenti. Először a kapitány és aztán óramutató 
járásával megegyezően a többiek. A sorrend fontos lehet, kéretik 
betartani.(a sorrendet is ;) ) 

Ha az akció kártyád mozgást jelez adott irányba, akkor mozgasd a 
figurádat az adott állomásról a következőre az iránynak megfelelően. 
Ha piros nyilat láttok, akkor az adott fedélzeten belül az ajtón keresztül 
mozgasd a figurát ballra. A fedélzet változatlan marad. Ez a mozgás lehet 
a kékből a fehér zónába, vagy a fehérből a pirosba. Ha már eleve a 
pirosban tartózkodtál, akkor a mozgás nem valósul meg. 
Ugyanígy, ha kék nyíl van, csak akkor jobbra kell mozgatni a figurát 
fedélzeten belül 1 állomásnyit jobbra. 
Ha gravolift mozgást választottál, akkor fedélzetet válthatsz, ám az 
állomás színe marad. Ha az alsó fedélzeten voltál, akkor felkerülsz a 

felsőre, ha fent akkor le az alsóra.  



Ha az Akció Kártyádon  szerepel felül, az azt jelenti, 
hogy aktiválod a fegyverzetet az adott állomáshelyen, ahol a 
figurád áll. Most-még csak jelölni kell a fegyver aktiválást, de 
a tényleges használat csak később jön. 
 

A felső fedélzeten az  akció a nehéz lézereket aktiválja. 
A saját zónájában lévő reaktorából (alsó fedélzet) használja 
az energiát (ahogy a zöld kábelek mutatják). Vegyetek el 
egy zöld kockát a reaktorról és tegyétek a fegyverre. Ha 
nincs ekkor energia a reaktorban az pech. Csak egy erőtlen 
kattanás hallatszik, de nem történik semmi. 
 
Minden ágyú csak a saját reaktorából meríthet energiát, sem más 
reaktorból, sem a pajzsból nem irányítható át energia. 
Az impulzus lézer az alsó fehér szinten is hasonlóképp működik. Lövéshez 
a központi reaktor energiáját használja. Ha nincs, akkor nem történik 
semmi. 
Az alsó-oldalsó szektorokban a könnyű lézerágyúkat lehet 

aktiválni az  gombbal. Saját energiát használ egy sárga 
csomag képében. Ez sosem merül ki, vagyis a könnyű 
lézerekkel akár minden körben tüzelhettek. Hogy ezt jelezzétek 
a sárga kockát tegyétek a könnyű lézer képére. 
Ha több játékos próbálja ugyanabban a körben működésre 
bírni ugyanazt a fegyvert, akkor is csak egyszer fog elsülni, a 

többi  akciónak nem lesz hatása. 

A felső fedélzeten a  akció energiát juttat az adott zóna pajzsaiba. Az 
adott pajzs a saját zónájában lévő reaktorból nyeri az energiát. (szintén a 
zöld kábelek mutatják a folyamot). 
 

A zöld szám mutatja a pajzs kapacitását. A  akció maximumig tölti az 
adott pajzsot. Mozgassatok annyi zöld kockát a reaktorról a pajzsba, amíg 
a pajzson lévő kockák száma el nem éri a maximumot. Ha kevesebb 
energia van a reaktorban, akkor csak annyira tudta feltölteni a pajzsot.  

Példa: Az egyik játékos  gombot aktivál a piros felső 
szinten. Ahhoz, hogy maximumon legyen, 1 zöld kockát 

kell átmozgatni a reaktorból. A következő körben a  
akciónak semmi hatása nem lenne, mert a pajzs már így 
is maximumon van. Később ellenséges támadás során az 

felhasználásra kerül a pajzsból. Ha ezután megint  
akciót játszik, akkor a maradék energiát is a pajzsba 
küldheti, amíg el nem fogy. 

Más   akció ugyanezen állomáson hatástalan marad, amíg az adott 
reaktorba megint energia nem kerül. 

Az alsó fedélzeten a  akció a reaktorokkal történő munkát jelenti. A 
segédreaktorok (piros és kék zóna) az energiájukat a központi 
főreaktorból nyerik. Ez úgy működik, mint a pajzsoknál. A középső 
reaktorból a segédreaktort maximum kapacitásáig kell tölteni energiával. 
Ha nincs elég energia a fő reaktorban, akkor a maximummal töltődik fel a 
segédreaktor. 
Soha nem választhatjátok meg mennyi energiát szeretnétek juttatni a 

segédreaktorokba. Csak megnyomjátok a nagy  gombot és a 
rendszer teszi a dolgát, a maximumot juttatva a segédreaktornak. 

Az alsó-középső állomás  gombja az üzemanyag utántöltője a 
központi reaktornak. 1 üzemanyag-kapszula maximumra tölti a központi 
reaktort. Ha már maximumon volt, az üzemanyagcella akkor is 
elhasználódik, de ebben az esetben nem kaptok plussz energiát. Amikor 

az utolsó üzemanyagcellát is elégettétek, a  gombnak itt már nem 

lesz hatása. 

Példa: A Sárga játékos  akció 
keretében üzemanyagot éget a központi 
reaktorban, és ezért 3 energiával növeli a 
központi reaktor szintjét a max. 5-re. Piros 
és Kék játékos nem csinál semmit ebben a 
fordulóban. A következő fordulóban Piros és 

Sárga nyomja a nagy -t, és Kék az -t. 
Ebben az esetben a sorrend nagyon fontos! 

Piros a kapitány jön elsőnek, aztán Kék, végül Sárga. Piros feltölti a kék 
zóna segédreaktorát 3 kockányival a maxra. Kék ezek közül elvesz egy 
kockányival a kék felső állomás fegyverzetének aktiválásához. Végül 
Sárga újratölti a központi reaktort maxra egy üzemanyagcella 
segítségével. Ha Kék lett volna a kapitány és őt követte volna Sárga és 
Piros, akkor a így ment volna: Kék megpróbálja aktiválni a fegyvert, de 
mivel nincs energia a segédreaktorban ezért nem történik semmi. Aztán 
Sárga dob a tűzre még egy üzemanyagcellát, de mivel a főreaktor maxon 
van, ezért itt sem történik más, csak 1 cellával kevesebb lesz. Végül Piros 
elveszi a 3 energiát a főreaktorból a segédnek, de már túl későn, hogy 
bármi haszna legyen ebben a fordulóban. 

A Megoldási Kör ezen lépésében össze kell számolni a hajó tűzerejét. 
Azokat a fegyvereket, amelyikekkel tüzeltek egy zöld, vagy sárga 

energiakocka jelzi. A fegyverek jellemzői megtalálhatóak az Űrhajó Táblán. 

Először azt kell eldönteni el tudtok-e találni bármit is azzal a fegyverrel. 
A Nehéz- és Könnyűlézerek ugyanúgy csak a saját zónájukban található 
ellenfelet képesek eltalálni. A vörös zóna fegyverei csak az ahhoz tartozó 
pályagörbén érkező fenyegetésre képesek hatni. Ha nincs számozott jelző 
azon a pályagörbén a fegyver akkor is elsül, és felhasználja az energiát. 
Ha több jelölő van, akkor a hajóhoz közelebbit találja el. Ha két jelölő 
ugyanazon a mezőn van, akkor a fegyver a kisebb számút találja el. 
 
Minden fegyver mellet van 3 négyzet.  Ez azt jelenti, hogy 3 négyzetnyi 
távolságban lehet őket használni. 
 

Ha a Pályagörbékre néztek látható, hogy 3 részre vannak 
felosztva. 
Ez jelképezi a 3 egységnyi távolságot. A legközelebbi 5 az 1-es, 
utána a 2-es és végül legmesszebb a 3-as távolság. Ez a 
legnagyobb távolság, amire lőni lehet, vagyis minden fenyegetés, 
ami a hajó elé kerül, az már eleve lőtávon belülre kerül. 

Az X, Y, Z nem módosítja a távolságot.  

A szám a lézerágyú mellett az erőssége. A könnyűeknek 2, az 
erősebbeknek 4 vagy 5. 
Az impulzus ágyú kicsit másképp működik. Csak 1-es erősségű, de 
mindhárom röppályán 2-es távolságban minden fenyegetést eltalál, de a 

2-es távolság miatt a nagyon messzi célpontokat nem.  



A Fenyegetés Kártya fő tulajdonságai az élet- és pajzs pontok. 
 
Az élet pont azt mutatja, mennyi sebzést visel el a célpont, míg 
megsemmisül. A pajzs pont azt mutatja mennyi sebzést nyel el a célpont 
pajzsa, mielőtt a maradék sebzés betalál. 
 
A speciális szabályok fontosak, mert egyes célpontok immunisak 

lehetnek ilyen-olyan sebzésre. 

fenyegetés 
szintje 

sebesség 

X, Y, Z 
műveletek 

kártya kódja 

fenyegetés neve 

élet pont 

pajzs pont 

speciális 
szabályok 

pontérték 

A sebzés kiszámolásához, először nézzétek meg mi az, ami lövi az adott 
célt ebben a fordulóban. Adjátok össze ezen támadások erejét. Ebből az 
összegből le kell vonni az ellenfél pajzsát. A maradék összeg lesz a 
tényleges sebzés, amit a fenyegető elszenved. 
Az elért sebzést a piros kockákkal lehet jelölni, amit a fenyegetés lapra 
lehet tenni. A nagy piros 5 kicsivel ér fel. 
Ezek a sebzéskockák megmaradnak az egyik fordulóról a másikra. Ha a 
piros kockák száma eléri/meghaladja a fenyegető életerejét, akkor az 
megsemmisült. Tegyétek vissza a jelölőjét a pályagörbéről a dobozba, a 

kártyát meg a kapitány kapja, mint trófeát. 

Megjegyzés: Minden célpontot figyelembe kell venni a sebzés 
számolásánál. Ez azt jelenti, hogy, ha 2 fenyegetés jön egy irányból, és 
még, ha 2 lövést is le lehet adni arra, és az első meg is semmisítené az 
első célpontot a második lövés akkor sem a másodikat érné. Az első 

megsemmisülését követő fordulóban lehet csak a következőt célozni.  

Tehát ahogy már biztosan kitaláltátok a sebzést a pajzsok miatt kell az 
összes akció lejátszása után számolni az adott fordulóban. Minden 
támadás ugyanabban a pillanatban éri az ellenfelet és a pajzsot csak 1* 
kell számolni. Ez azt jelenti, hogy érdemes koordinálni a lövéseket, főleg 

nagy pajzsokkal rendelkező ellenfél esetében. 

Példa 1: A Vadász a vörös zóna röppályáján 
közeledik. A vörös nagylézer 2 sebzést tudna okozni 
(4-2=2). A Vörös lézer 2 forduló alatt meg tudná 
semmisíteni. Ez 2 kockányi energiába kerülne. 
1/forduló. A könnyű lézer önmagában nem használ 
energiát, de nem is tudná sebezni (2-2=0). 
Ellenben, ha két játékos ugyanabban a fordulóban 
használja a nehéz- és a könnyűlézert, akkor 
elérhetik a 4-es sebzést (4+2-2=4) és így 1 
fordulóba és csak 1 energiába kerül az ellenfél 
kiiktatása. 
 

Példa 2: Ha a Vadász a fehér zónában jön, akkor a középső lézer tudja 
sebezni. Ez 3 sebzés (5-2=3). Elpusztításához, egy körön belül egy másik 

játékosnak be kell üzemelnie az impulzus lézert is. 

Az impulzus lézer 1-es erejével elég gyenge, de hasznos segítség lehet 
más fegyverekkel együtt. Ha a központi lézert kell vele kisegíteni máris 
elérhetjük a kívánt 4-es sebzést. (5+1-2=4) Ez két kocka energiába kerül. 
Ugyanennyibe kerülne a középső lézer 2*i elsütése, de időben 2 forduló 
lenne. Valamint az impulzus lézer az összes pályagörbén hozzáadódik 
minden sebzéshez, ezért lehet még hasznos. 
 
Megjegyzendő, hogy ahhoz, hogy az impulzus ágyúval pusztítsátok el a 
vadászt, ahhoz megfelelő távolságon belül kell lennie (2). 

Miután kiszámítottátok a sebzést vegyétek el a kockákat a fegyverekről. A 
zöld kockák a nehéz- és impulzus lézerről a dobozba, míg a sárga kockák 
a könnyű lézerekről a saját mini-reaktorukba kerülnek. 
 

A kis kép a Küldetés Táblán emlékeztet a kockák mozgatására. 

A fenyegetés mozgatása és műveletei lépésben az ellenség lépéseit kell 
végrehajtani. A legalacsonyabb számú fenyegetéssel kell kezdeni és a 
legmagasabb felé haladni. 
Először a mozgatást kell elvégezni és aztán a megjelölt eseményt. Ha 
mindkettő kész, az adott fenyegetésnél, akkor jöhet sorban a következő. 
Csak azokkal a fenyegetésekkel kell foglalkoznotok, amelyeknek van 
jelölője a pályagörbén. Azokkal nem amelyeknek nincs, vagy már 

elpusztultak. 

Léptessétek az ellenséget a hajó felé annyi mezőt, 
amennyi a sebessége – a szám a fehér nyílban. Ha 
rálép, vagy elhagy egy olyan mezőt, amire X, Y, 
vagy Z van írva, akkor az adott betűnél feltüntetett 
akciót végrehajtja. 
Vannak olyan ellenfelek, amelyeknek nincs X vagy 
Y eseményük. Ilyenkor semmi sem történik, ha 
átérnek a jelölt mezőkön. 
Ellenben minden ellenfélnek legalább Z eseménye 
van, amit a pályagörbe utolsó mezőjét elérve végre 
is hajt. 

A hosszabb pályagörbék esetében több Y négyzet van, ez több 
lehetőséget biztosít nektek, de több lehetőséget biztosít az ellenfél 
számára is. A rövidebb röppályáknak nincs Y mezőjük. 
Lehetséges, hogy gyorsabb fenyegetések egyszerre több eseménymezőn 

áthaladnak 1 fordulón belül. Ekkor minden akciójukat végre kell hajtani. 

A leggyakoribb esemény egy sima támadás egy meghatározott értékkel. 
Az ellenfél, ha a speciális szabályai mást nem írnak, akkor mindig abban 
a zónában támad, ahonnan érkezik. (Pl.: A bal oldali röppályán érkező 
ellenfél a vörös zónában támad). A pajzsok felfoghatják a támadás részét 
vagy egészét. Minden pontnyi energia a pajzsokban 1 pontnyi sebzést 

fog fel. Ez felhasználja az energiát. Tegyétek vissza a kockát a dobozba. 



Ha a pajzsok nem tudják felfogni a sebzés egészét (vagy nem is volt 
energia a pajzsban) a sebzés a hajót fogja sebezni az adott zónában. A 
sebzést a piros kockákkal kell jelölni a sérült zónában. (Tegyétek a felső 
és alsó fedélzet határára. A sebzés az egész zónára kiterjed. Nem 

teszünk különbséget az alsó és felső fedélzet között.) 

Példa: A Vadász a kék zónához 
tartozó pályán érkezik T+2 
idővel. Amikor a fenyegetések 
mozognak az első fordulóban, 
akkor nem történik semmi, mert 
nincs még a táblán. A hozzá 
tartozó 2-es jelölőt  csak a 
második forduló elején kell 
feltenni. A játékosok kapnak egy 
esélyt a lövésre. Ha túléli, akkor 
lép előre 3 mezőt a Fenyegetés 
Mozgatása fázisban. Még nem 
érte el az X mezőt ezért nem 
csinál semmi egyebet. A 
játékosoknak így van még egy 
esélyük, mielőtt eléri az X mezőt. 
Tegyük fel a játékosok nem lövik 
le, hanem helyette feltöltik a kék 
pajzsot (maximumra 2 kockával). 
 

A 3. fordulóban a fenyegetés cselekvése fázisban a vadász átlép az X 
mezőn, és támad 1-et. A  pajzsnak elég energiája van, hogy kivédje. 
Ezután el kell venni az 1db elhasznált energiakockát a pajzsról. Más nem 
történik. 
A negyedik fordulóban a vadász átlépi az Y mezőt ezzel aktiválja az Y 
képességét. Támad 2-t. 1 sebzéspontot felfog a pajzs (az energiakockát le 
kell venni róla) és a kék zónát találat éri. (1 piros kockát kell tenni a kék 
zóna közepére). Most már a pajzs üres. Az 5. fordulóban a vadász elér 
még egy Y mezőt. Pajzsok nélkül ez már újabb 2 sebzést jelent a kék 
zónába. Ha a játékosok még mindig nem tudták elpusztítani, a vadász a 
következő fordulóban eléri a Z pontot, ahol is 3-at sebez. Ha a 
játékosoknak sikerült közben újratölteni a pajzsot, akkor a 3-ból csak 1 éri 

az űrhajót, 2-t felfoghat a pajzs. 

Néhány támadás a hajó összes zónáját fenyegeti. Ezt három különböző 
támadásként kell kezelni a hajó 3 zónája ellen. 
Más nem-hagyományos támadások is léteznek. Ezeket az adott kártyán 
feltüntettük. Ha kérdés merül fel egy adott kártyával kapcsolatban, az a 

Szabálykönyvben részletezve van. 

Amikor egy fenyegetés eléri, vagy túlhaladja az utolsó mezőt (Z), akkor 
hajtja végre az utolsó cselekvését. Ezután nem támad többet. A 
legénység mondhatja, hogy túlélte a találkozást. (Kivéve, ha elpusztult a 

hajótok.) 

Vegyétek el a jelzőjét a pályáról. Adjátok a kártyáját a kommunikációs 
tisztnek. A komti. gyűjti azokat a lapokat, amit túléltetek, és nem 

elpusztítottatok. 

Minden zónája a hajónak 6 pontnyi sebzést képes elviselni. Ha 
bármelyik zóna 7 vagy több sebzést szenved, az felrobban és vége a 

játéknak – vesztettetek. 

Nézzük a Küldetés Tábla egészét. Minden sor egy fázisát jelenti az egész 
küldetésnek. (A fázisok fontosak az Akció Kör szempontjából. A 
tesztrepülésen nem sok jelentőségük van a Megoldás Körig). Minden 
forduló több lépésre bomlik szét, fenyegetés megjelenik, saját mozgások, 
ellenfél mozgásai. 

Tipp: Mindig figyeljétek, melyik fenyegetés van a játékban az adott 
fordulóban. Ha a 4-es fordulóban vagytok, akkor a T+4 –es fenyegetés 
jön játékba saját röppályáján. A magasabb számú fenyegetésekkel még 
nem kell számolni (Pl.: a T+6 ellenfélre még nem lőhettek). 
Az alacsonyabb számú fenyegetések viszont mozognak a hajó fele. 
Játékban vannak, le lehet lőni őket, vagy elérhetik utuk végét. Hogy tiszta 
legyen a kép, használhatjátok a számozott jelölőket az Akció Kör során. 
Valamint használhatjátok az egész hajót és egyéb jelölőket az állapotok 
szimulálására. 
 
A kezdőknek egy fontos tanács: Tilos magasabb számú célpontra lőni 
alacsonyabb sorszámú fordulóban. 

Bizonyosodjatok meg róla, hogy a tábla a 4. oldalon bemutatott szerint 
van felállítva. Indítsátok el a zeneszám lejátszását, és kezdjétek meg az 

Akció Körötöket, ahogy a 2. leckében le volt írva.  

4. LECKE – AZ ELSŐ TESZTREPÜLÉS 
2. Ha nincs CD lejátszótok, akkor az időfigyelő játékos elindíthatja a 
stoppert és felolvashatja időben a megjelölt szövegeket. A kommunikációs 
tisztnek kell felállítania a fenyegetéseket, ahogy a „kompjuter” elmondja. 

Mielőtt befejeződik a lejátszás le kell tennetek az akciókártyáitokat. 

Elkezdhettek játszani. 
Nem kell tovább olvasnotok. (egyenlőre) 



Ha bármit elmozdítottatok a táblán, az Akció Kör alatt, azt most tegyétek 
vissza az eredeti pozíciójába. Nézzétek meg a Küldetéskártyát is, hogy a 
kommunikációs tiszt jól helyezte el a veszélyeket. 
Tegyétek a küldetés lépés jelölőt a Küldetés Tábla első mezőjére, és 
játsszátok le a lépéseket, ahogy a 3. leckében le van írva. Megtörténhet, 
hogy valaki felcserélte a kéket a pirossal, vagy rosszul tette le a kártyáját. 
Ez nem jó. Egy átlagos játékban ez katasztrófához vezethet. De mivel ez 
az első teszt-küldetésetek, most még ki lehet javítani. 
Ha megértitek a szabályokat és az események menetét, akkor a 

dolgoknak így kell menni: 

***  Figyelmeztetés: Az alábbi szövegrészt ne olvassátok el *** 
,ha még nem hajtottátok végre a tesztrepülést. 

Az első akciótok előtt egy „Pulse Ball” <Impulzus Gömb - IG> jelenik meg. 
Ezt javasolt a kék zóna nehézlézerével 2 lövésre elintézni, vagy, ha jó az 
összhang, akkor 1 forduló alatt a kék zóna nehéz- és könnyű lézerével 
egyszerre. Ez legalább 3 fordulóba fog kerülni (mozgás jobbra, lövés, 
lövés vagy mozgás jobbra, várás (a másik játékosra, aki jobbra, lift…) és 
egyszerre lövés). A második fordulóban az IG eléri az első X mezőt, így 
egyszerre megtámadja a hajó mindhárom zónáját 1-es erősséggel. Ez 1 
energiát használ az összes pajzsból. Ez jól van így, néha nem lehet 
megsemmisíteni a fenyegetést, mielőtt végrehajtaná első cselekedetét. 
Erre vannak a pajzsok. Másfelől viszont, ha nem pusztítjátok el, akkor 
igen nagy bajban lesztek. Az Y, Y és Z támadások nagyon nagy sebzést 
okoznak. 
A második akciótok előtt egy „Destroyer” <Romboló> érkezik a középső 
röppályán. A középső nagy lézerből két lövéssel lehet elpusztítani. 
(Minden lövés 5-2=3 -as sebzés). Ha az első fordulóban tüzeltek a 
középső lézerrel, akkor az semmit nem számít, hisz a romboló csak a 
másodikban jelenik meg. A legjobb, ha a 2. és 3. fordulóban próbáljátok 
lelőni. Így megállíthatjátok, mielőtt végrehajtja az első támadását. 
Másik lehetőség, ha feltöltitek a középső pajzsot a 3. körben. A középső 
röppályának csak X és Z mezője van, ami csak 3 sebzést jelent, amit a 

pajzs felfoghat, ha előtte az Impulzus Gömb nem merítette le teljesen. 

Ha nem védekeztek a Romboló ellen, akkor gáz van. Az IG a második 
forduló végén leveszi a középső pajzs energiáját, és a Romboló a pajzs 
nélküli zónáknak speciálisan kétszeres sebzést okoz. Így az X és Z 
támadások összesen 6 pontnyi sebzést okoznak majd pajzs nélkül. 
Az utolsó fenyegetés a „Stealth Fighter” <Lopakodó vadász>, ami T+3 
időnél jelenik meg. Ha megfigyelitek a lapot, kiderül, hogy nem lehet lőni, 
amíg végre nem hajtotta az X eseményét. Utána meg már nagyon 
ügyesnek kell lenni, hogy sikerüljön, mielőtt támad. Ha mégis sikerül, 
akkor gratulálunk. Az egyetlen módja, hogy az 5. fordulóban egyszerre 
kell lőni a vörös zóna fegyvereivel. A módszer a következő: Megjelenik a 
3-as fordulóban, és kaptok utána egy cselekvést, majd mozog. Mivel még 
nem lépte át az X mezőt, ezért a 3-as és 4-es fordulóban nem lehet lelőni. 
A 4. forduló végén lépi át azt a mezőt, így csak az 5-ben intézhetitek el. 
Egy kombinált támadás a vörös zóna lézerágyúiból elpusztíthatja (4+2-
2=4). Amennyiben nem sikerül az 5. körben kilőni, átlépi az Y mezőt és 
támad. 
 
A Lopakodó Vadászt a pajzsok használatával is kivédhetitek, ez viszont 
nagyon jól időzített energiakezelést igényel. A központi reaktort és az 

oldalsó reaktorokat is a megfelelő időben kell újratölteni. 

Ha a hajótok megsemmisült és a legtöbb ellenfél túlélte, akkor sincs nagy 
baj. A legtöbb legénységgel ez történik az első repülés alatt. Ezért van a 
tesztrepülés. Próbáljátok ki a második tesztrepülést a 4a leckében, hogy 
jobb képet kapjatok a játékról. 
Ha csak közepes sérülést szenvedtetek és legalább két ellenfelet 
megsemmisítettetek, akkor nyugodtan kipróbálhatjátok a második 
tesztrepülést a 4a leckében, vagy egyből az 5-ös fejezetre ugorhattok, ami 
valamivel nehezebb. 
Ha nagyobb sérülés nélkül megúsztátok, akkor nyugodtan kihagyhatjátok 
a 4a leckét. Már tisztában vagytok akkor vele, mi-hogy működik és nincs 

szükségetek még 1 próbára. 

4a. LECKE – A MÁSODIK TESZTREPÜLÉS 

Ha jól használtátok a fenyegetés kártyákat, akkor maradnia kellett 3 
darabnak a következő azonosítókkal: E1-04, E1-05, és E1-06, amelyeket 
a második tesztrepüléskor használhattok. 
Állítsátok fel a táblát ugyanúgy, ahogy az előbb kezdésnek, de most 
legyenek mások a pályagörbét jelölők. A T3 (vörös zóna), T5 (fehér zóna) 

és T1-es (kék zóna) útvonalak kellenek. 

E1-04 – E1-06 kártyák 

A második hangfájlt használjátok a CD-ről. Ha nincs CD, akkor a S1-2 

Küldetéskártyát. 

Játsszátok le a 2. tesztrepülést, azokkal a 
szabályokkal, ahogy az előzőt. 

Állítsátok vissza a hajót kiindulási helyzetébe. Ellenőrizzétek, jól lettek-e 
felrakva a fenyegetés kártyák. Ez alatt a repülés alatt 1, 2 és 4-es 
fenyegetések voltak, 3-as nem. Tegyétek a Küldetés Jelölőt a Küldetés 

Tábla első mezőjére. Kezdjétek meg a Megoldás kört. 

***  Figyelmeztetés: Az alábbi szövegrészt ne olvassátok el *** 

,ha még nem hajtottátok végre a tesztrepülést. 

Egy Energy Cloud <Energia Felhő> jelenik meg T+1-nél a fehér 
útvonalon. 2 módon lehet elpusztítani. 3 lövéssel a középső nagylézerből, 
ami 2 sebzés lövésenként, és már az első körben el lehet kezdeni. Egy 
elegánsabb megoldás a nehézlézer és az impulzus lézer kombinálása. Az 
impulzus ágyú a pajzsokat 0-ra redukálhatja, ahogy a kártya írja. Bár ez a 
3. körig nem fog működni, mert az 1 és 2. körökben az Energia Felhő még 

hatótávon kívül van. 



Bárhogyan is, a 3. körig nem tudjátok elpusztítani, ami azt jelenti, hogy a 
második kör végén elszívja a pajzsaitok energiáját. Reméljük addig nem 
pazaroltátok az energiáitokat a pajzsok feltöltésére. Próbáljatok az 
elpusztítására koncentrálni. Az Y és Z támadások során a másik két zónát 
fogja támadni. (ebben az esetben a vöröset, és a kéket) 
Nézzük, mi történik a vörös zónában. Egy Gunship <ŰrNaszád> jelenik 
meg T+2-nél. Az ŰrNaszád lassabb a Vadásznál, de erősebb és 
veszélyesebb. Ha csak a nehézlézert vetitek be, az csak körönként 2 
sebzést okoz neki, és a második lövés után lemerül a vörös zóna 
reaktora. Ha senki nem tölti újra a reaktort, akkor az ŰrNaszád 7 sebzést 
tud okozni a vörös zónának. (A pajzsokat az Energia Felhő elszívta a 
második körben). 
Egy jobb megoldás lehet az össztűz az ŰrNaszádra. A nehéz és a 
könnyűlézer 4-et tud sebezni egyszerre. Így elég, ha a második körben a 
nehéz lézerrel támadjátok, a 3.-ban meg kombináltan mindkettővel. (A 3. 
forduló előtt sehogy sem tudjátok mindkettőt beüzemelni, mert vkinek. 
balra és lefele oda kell érnie a könnyűlézerhez, és ez 2 forduló). 
Valami még frappánsabbat találtatok ki? A 3. fordulóban esélyt kaptok az 
Energia Felhő elpusztítására az impulzus lézerrel. Ha egyszerre lőtök az 
összes fehér és vörös zónában található fegyverrel a 3. fordulóban, akkor 
egyszerre pusztíthatjátok el az Energia Felhőt és az ŰrNaszádot. Ha ezt 
tettétek, akkor mi le vagyunk nyűgözve, gratulálunk. 
Már csak a Cryoshield Fighter <Jégpajzs Vadász> (Maradjunk a Cryo 
Vadásznál..;) ) van hátra, ami gyorsan közeledik egy viszonylag rövid 
röppályán. T+4-nél jelenik meg. A specialitása, hogy amikor először 
szenved el sebzést, azt nem kell számítani, ezért teljesen értelmetlen a 4. 
körre koncentrálni a tűzerőt. 

Tüzelhettek rá akár a kék zóna kislézerével, vagy az impulzus ágyúval is, 
mert már mikor megjelenik, mindkettő hatókörében benne van. Egy 
lövéssel le lehet szedni a Jégpajzsot és a következő fordulóban 
hagyományosan támadható. Egy koncentrált támadás a könnyű- és nehéz 
lézerből, vagy az impulzus ágyúból megteszi. Ha ezt az 5. fordulóban 
sikerül megejteni, akkor még sebezni sem fog tudni a hajótokon. Ha 
lassúak vagytok, vagy nem adtatok energiát a pajzsnak, akkor az 5. és 6. 

fordulóban fog sebezni a Cryo Vadász. 

Míg az oktató megemészti az ebédjét, nézzük hogyan teljesítettetek. 

Ha a fenyegetések nagyját elhárítottátok, vagy legalább a pajzzsal 
hárítottatok, és a hajótok nem szenvedett nagy sérüléseket, akkor 
nyugodtan haladjatok tovább. 
 
Ha ez nem nagyon sikerült, akkor rajtatok áll, hogy újra megpróbáljátok 
valamelyik tesztrepülést (a helyes tábla beállításokkal, kártyákkal és 
zeneszámmal), vagy rájöttetek, hogy hol hibáztatok és remélitek nem lesz 

többet ilyen. 

5. LECKE – SZIMULÁLT KÜLDETÉS 

Úgy tegyétek a Küldetés Táblát, hogy a bonyolultabb fele nézzen felfele. 
Most, mint látjátok 3 részre lett bontva egy repülés, összesen 12 
fordulóval. Most már használni kell a 3 fázist jelölő részt az 
akciókártyákból. (8-12). Tegyétek az előzőek mellé, vagy alá. 
 
Amikor akciókártyákat osztotok, most tegyetek erre a részre is 5db-ot, 
úgy, mint az első kettőre. Minden Akció Fázisra jutnia kell 5 kártyának az 

Akció táblákon. 

A harmadik fázis ugyanúgy működik, mint a második. Amint elégedett 
vagy a 2-ra tett kártyákkal válthatsz, de amint elkezded a 3. fázist, az első 

kettőre tett lapokon már nem változtathatsz. 

Nem úgy, mint a tesztkörben, most a játékosok képpel lefelé teszik le 
kártyáikat az Akció Táblára. A játékostársaid nem nézhetik meg ezeket a 
kártyáidat sem, csak az megengedett, hogy elmond nekik, és/vagy 
illusztráld a táblán a tevékenységedet. 
Bármikor megnézheted a tervezett cselekvéseid, és módosíthatod is, de 
csak amíg a következő fázis el nem kezdődik. Azért az akció kártya 
hátulján látszik, hogy az egy akció, vagy egy mozgás cselekedet, ezért a 
többiek legalább azt látják, hogy épp mozogsz, vársz, vagy cselekedetet 
hajtasz végre. 
A Megoldás Kör alatt a játékosok egyszerre forgatják fel fordulónként a 
kártyáikat. A cselekvéseket a kapitánnyal kezdve sorban hajtják végre, 
óramutató járással egyezően. 
Ne fordítsd fejjel lefelé a kártyádat, miközben megmutatod az adott 

cselekvésed. Balra, vagy jobbra fordítsad, ne fentre, vagy lefele.  



A szimulált küldetéshez keverjétek meg a 7 röppálya táblát, és 
válasszatok véletlenszerűen 3-at, majd tegyétek a helyükre a hajó tábla 
fölé. 
Ne használjátok a zöld fenyegetéskártyákat ebben a küldetésben. 
Tegyétek félre a dobozba. 
Válasszátok szét a lila kártyákat a bal felső sarkukban található jel szerint 
4 kupacba. 

 - normál fenyegetések. (Ilyenekkel már találkozatok.) 

 - komoly fenyegetések 

 - nehéz fenyegetések 

 - vészhelyzetek 
 
A sárga jelzésű kártyákat visszatehetitek, nem fognak kelleni. Maradnak a 
fehér színű normál- és komoly fenyegetések. Keverjétek meg ezeket 
külön-külön, és tegyétek a kommunikációs tiszt elé. Enyhe segítség, hogy 

a kártya hátulján is feltüntettük, hogy az normál- vagy komoly fenyegetés. 

Néhány fenyegetés változtatja jellemzőit X vagy Y cselekedet során. 
Növelhetik sebességük, emelhetnek, vagy megszüntethetnek pajzsot. Ha 

egy jellemző változhat, akkor azt , vagy  szimbólummal jelöltük. 
Ennek nyomon követését a fekete és fehér kockás segítik. Ha egy ellenfél 
növeli pajzsát, vagy sebességét, tegyetek mellé fehér kockát. Ha a 
tulajdonság csökkenne, tegyetek mellé fekete kockát. Fekete kockát 
használhattok még a Cryo Vadász vagy a Cryo Fregatt pajzs-találatának 
jelzésére. 

A  jel mutatja, hogy az adott ellenfél képes gyógyulni, javítani magát. 
Van egy X vagy Y cselekvése, ami megmondja, mennyi piros kockát kell 
levenni róla. (Ha még nem érte sebzés, amikor ezt a műveletet 

végrehajtja, abban az esetben nem történik semmi). 

Három szimulált küldetés van az oktató CD-n, („Simulation 1”, „Simulation 
2” és ”Simulation 3” címekkel) a 3. a 4. és az 5. számok. Ezek közül 
bármelyiket választhatjátok. Ha nincs CD, akkor a S1-3, S1-4 vagy S1-5 
küldetésekből válasszon az időzítéssel megbízott játékos. 
Van néhány plussz figyelmeztetés a szimulált küldetések hanganyagában, 
ami a tesztrepülések alatt nem volt. 
Time T+3. Serious Threat. Zone White. Repeat. Time T+3. Serious 
Threat. Zone white. <Idő T+3. Komoly fenyegetés. Fehér zóna. 
Ismétlem. Idő T+3. Komoly fenyegetés. Fehér zóna.> 
Valamikor a kompjúter „Serious Threat”-et mond, „Threat” helyett. Ilyenkor 

a kommunikációs tisztnek a  „!!!” pakliból kell húzni a  „x” pakli 
helyett, a legfelső lapot. A fenti esetben a !!! pakliból egy lapot 3-as 
jelölővel a fehér zóna pályagörbéjéhez. 
Unconfirmed report. Time T+5. Threat. Zone Blue. Repeat. 
Unconfirmed report. Time T+5. Threat. Zone Blue. <Nem megerősített 
jelentés. Idő T+5. Veszély. Kék zóna. Ismétlem. Nem megerősített 
jelentés. Idő T+5. Veszély. Kék zóna.> 
Ezek a meg nem erősített fenyegetések csak akkor számítanak, ha 5 
játékos játszik. Ennél kevesebbnél nem kell figyelembe venni. 
Communication System Down … … … 
 … Communications restored. 
<Kommunikációs-rendszer hiba … … … 

 … Kommunikáció helyreállt.> 

Ez azt jelenti, hogy a játékosok nem beszélhetnek egymással. Sem 
terveket, sem cselekedeteket, semmit. Le lehet helyezni akció kártyákat, 
lehet a figurákat mozgatni, és a hozzávalókat is babrálni és mozgatni a 
táblán. Ez jó idő arra, hogy az ember kicsit megálljon és gondolkodjon. 
Sőt ez megfelelő idő a fenyegetés kártyák alapos 
áttanulmányozására, elolvasására is. 
Second phase ends in one minute. <Második fázis végéig 1 perc.> 
Second phase ends in twenty seconds. < Második fázis végéig 20 
másodperc> 
Second phase ends in five, four, three, two, one. Second phase has 
ended. Begin third phase. <Második fázis végéig 5,4,3,2,1. Második 
fázis vége. Kezdjék meg a 3. fázist> 
Ahogy az első fázis végén, úgy a második fázis végén is kaptok 
figyelmeztetést. Amint az utolsó erre vonatkozó figyelmeztetés is 
elhangzott, már nem változtathattok az 1-2 fázis lerakott akciókártyáin, és 

fel kell vennetek a 3. fázis 5 kártyáját. 

Rakéta rendszer. Tegyetek a tábla felállításakor 3 rakétát a kék zóna alsó 
fedélzeténél feltüntetett rakéta ábrához. 

A rakéták nem használnak energiát. 

Egy  akció a kék alsón és 1 rakéta 
kilőve. Tegyetek 1 rakétát a rakéta 
útvonal első mezőjére. A rakéták nem 
abban a fordulóban találják el a célt, 
amikor kilőttétek. 

Amikor a sebzést számoljátok, hagyjátok figyelmen kívül a rakéta-útvonal 
első mezőjén lévő rakétát. 

A rakéta a Fenyegetés Cselekedete után jön a fordulóban, 
ahogyan a kis ábra mutatja a baloldalon. 

Miután mozgattátok, és 
végrehajtottátok a fenyegetést, és 
cselekedeteit, utána mozgassátok a 
rakétát a következő mezőre az útján. 

A rakéta a következő sebzés számoláskor csapódik be. 
A rakéta a legközelebbi gépi ellenfelet sebzi, azon a pályagörbén, ami a 
hatósugarában van, és általa sebezhető. 
A rakéta 2-es távolsággal rendelkezik, vagyis csak a két legközelebbi 
régióban képes találatra. Sok ellenfél nem lehet célpontja rakétának. Ez rá 

is van írva az adott kártyákra egy  jel kíséretében. A rakéta nem veszi 
figyelembe ezeket a célokat. A maradékból válasszátok ki a hajóhoz 
legközelebb esőt. Döntetlen esetén a kisebb jelölővel rendelkezőt. Ha 
nincs érvényes célpont a hatósugarán belül, akkor ártalmatlanul 
elenyészik. 
Egy rakéta 3-as sebzést okoz, amit hozzá kell adni az összes sebzéshez 
abban a fordulóban, és levonni belőle a pajzsot, hogy a végeredmény 
meglegyen. A sebzés számolása után a rakéta kerüljön vissza a dobozba. 
Küldetésenként csak 3 rakéta áll rendelkezésetekre. Ha mindet kilőttétek, 

akkor a  akció a kék alsón már nem csinál semmit. 
Fordulónként csak 1 rakétát lőhettek ki. Új rakéta kilövése csak az utána 
következő fordulóban lehetséges, amikor az első rakéta az útján az 1-es 
mezőről a következőre megy, az új rakéta meg elindul az 1-es mezőre. 
A becsapódásnál az első számít, aztán jön az ellenfél, majd a következő 

rakéta az első helyére megy a 2. mezőre. 



Tipp: Ha egy rakétát az ágyúkkal szeretnétek kombinálni, akkor 1 
fordulóval előbb ki kell lőnötök a rakétát. Pl.: Ha 4. fordulóban tüzelnétek a 
lézerágyúval, akkor a 3-ban ki kell lőni a rakétát, hogy a sebzést egybe 

lehessen számolni. 

A komputernek karbantartásra van szüksége, amit minden fázis első 2 
fordulójában végre kell hajtani. A komputer ellenőrzése egy speciális 
lépés fázisonként. Mert ugye a képernyőkímélőt el kell tüntetni, vagy ha 
úgy jobban tetszik, mindig van javítani való memóriachip, vagy 
diagnosztika, amit le kell futtatni. Egy a lényeg: Nyomd a gombot! 

A felállítás során tegyetek 3 szürke 
dobozt a komputer mellé az Űrhajó 

Táblára. Ha valaki egy  cselekvést 
hajt végre a fehér felső állomáson, 
akkor tegyetek egy kockát ezek közül 
a Küldetés Táblára az adott fázis 
Komputer Ellenőrző Lépéséhez. 

Abba a sorba megy, amelyikben az adott lépés kis képe látható az adott 
fázisban. Ha ez még egyszer megtörténik ugyanabban a fázisban, akkor 
nem kell semmit tennetek. Nem történik semmi, nem kell mozgatnotok 
újabb szürke kockákat. 
Ennek a mezőnek az elhelyezkedéséből látszik, hogy a karbantartást el 
kell végezni az első két fordulóban minden fázisban. Amikor a lépés jelölő 
ideér, nézzétek meg van-e itt felrakva szürke kocka. 
Ha nincs szürke kocka, az azt jelenti, hogy a személyzet 
ellinkeskedte a karbantartást. Minden cselekedet a következő 
fordulótól késik. (Lásd alább). 

Ha egy kártya, vagy szabály azt mondja, hogy néhány fordulónyi késés, 
az a következőket jelenti: ha volt arra a fordulóra kártya letéve, akkor azt 1 
fordulóval későbbre kell átcsúsztatni. Ha ott is volt már kártya, akkor az is 
csúsztatni kell 1 fordulónyit, és így tovább a végéig, vagy az első üres 
(várakozással teli ) fordulóig. Ha végigmegy a sor, akkor az utolsó 
cselekedet elvész. 
Ha a legénység nem találta elég fontosnak a komputer karbantartását, 
akkor mindenki késni fog. Minden játékosnak arrébb kell tennie egy 

mezővel az összes Akció kártyáját a fenti szabályok szerint. 

Példa: A 4. és 5. forduló során senki nem javított a komputeren ezért 
mindenki késést szenved a következő 6. fordulóban. A Zöld játékosnak 
csak 1-et kell mozgatnia. A Sárgának 3-at. A Kék az összeset kénytelen 
mozgatni, ezért a 12. fordulóra tervezett cselekvése már létre sem fog 
jönni. Pirosnak nem kell semmit mozgatnia. 

Hála a késének a 6. fordulóban senki nem csinál semmit. 

A képpel lefelé fordított kártyákat könnyű elrontani. Piros nyíl helyett kéket 
akartál, fejjel lefelé raktál egy kártyát, lézer helyett így gravolift használat 
lett az eredmény. Ha ilyen hibába estél, akkor az rányomja a bélyeget a 
maradék akcióidra, melyek akár használhatatlanok is lesznek. Létezik erre 
egy szabály, a Véletlen szabálya: 
 
Ha felfordítasz egy kártyát és azt fedezed fel, hogy felcserélted a 
nyilakat, vagy a mozgást a cselekedettel, akkor nyugodtan 
mondhatod: „Hoppá! Ezt benéztem!” 
Kijavíthatod ezt az akciódat, és a következővel folytathatod az eredeti 
tervnek megfelelően, azzal a kis módosítással, hogy az késni fog 1 
fordulót. (és persze az utána levők a késés szabályai szerint). 
 
Ne éljetek vissza ezzel a szabállyal. Ne játszatok ki pl. extra piros nyilat 
egy kék segítségével, mondván „Hoppá, tévedtem!”. A Megoldás Kör alatt 
a szerint kell játszanod, ahogy az elején eltervezted. A szabály nem arra 
való, hogy kitaláld, hogyan lehetne általa jobb a terv. A szabály csak arra 

való, hogy egy rosszul lerakott kártya ne döntse romba az egész játékot. 

Néha megtörténik az, hogy szaladsz a gravolifthez, de az már foglalt. 
Csak 1 utasnak van benne hely. És természetesen nem gondolhatod, 
hogy megoldható, hogy, míg valaki felfelé menne, addig másvalaki meg 
lefelé, és ezt egyszerre tegyék. Néha gyorsabb a szervizlétrát használni. 
Minden gravoliftet egy fordulóban csak 1 játékos használhat, a 
többieknek, akik ugyanazt használnák, létrát kell mászniuk. 
Természetesen a sorrend a döntő. Először a kapitány és utána sorban a 
kapitánytól balra ülők. (Ugye a rangnak megvannak az előnyei.) 
Amikor a létrát használod a bábud ugyanúgy fedélzetet vált, de késik 1 

fordulót. (Lásd. Késés feljebb.) 

Mostantól a Piros kockák csak az ellenfél sebesülésének jelölésére 
szolgálnak. Hogy a saját hajótok sebesülését nyomon követhessétek, 
használjátok a 18db nyolcszögletű elemet. A Tábla felállításakor ezeket 

tegyétek alaphelyzetben a pályagörbék mellé színek szerint.  

Amikor a hajó egy zónája károsodik, mindig fordítsatok fel az adott 
zónához tartozó annyi lapot, amekkora a sebzés. Ezek a hajó egyes 
darabjait jelképezik. Úgy helyezzétek a táblára, hogy takarják az eredeti 

alkatrészt. 



Találat a fegyverzeten. Csökkenti a hatékonyságát 1-
el. (Az eredetit takarjátok el a sebzés 8-szögön 
lévővel.) 
 

A találat az impulzus ágyún csökkenti a hatékony távolságát 1-el. 
 

A reaktorkár, vagy a pajzssérülés a kapacitásukat 
csökkenti. (Az eredetit takarjátok el a sebzés 8-szögön 
lévővel.) Ha több energiája volt, mint az új teljesítmény, 
akkor a különbözet elvész. 
 

Találat a gravoliften teljesen működésképtelenné teszi. Ha egy 
sérült gravoliftet akartál használni, akkor helyette a létrát kell 
majd. A fedélzetváltás megtörténik, csak késedelemmel. 
 
A szerkezeti kár nem érinti a hajó rendszereit, de sérülésnek 
számít. 
 

Mint a teszt alatt, a hajó egy zónája csak 6 pontnyi sebzést képes 
elviselni. Ha még 1-et húzni kellene, de már nincs, akkor a hajó azon 
része darabjaira szakadt és ezzel a játék is véget ér. Vesztettetek. 

Tipp: Vigyázzatok, mert a sebzés jelzőket a Megoldás körig nem 
fordíthatjátok fel. Vagyis, ha a hajótok találatot kap, akkor nem tudhatjátok 
pontosan mi fog történni. Ha a tervetekben szerepel, hogy találatot kaptok, 
akkor számolni kell azzal is, hogy ez a belső rendszereket is érintheti. 
Inkább lőjetek egyel többször, mint egy sérült fegyver esetleg nem képes a 

terv szerint kilőni az ellenfelet. 

Győződjetek meg a Tábla helyes felállításáról. 

Itt egy összesítés az új darabokról: 

 Egy küldetés 3 fázisból és 12 fordulóból áll. 

 Az Akciókártyákat képpel lefelé kell elhelyezni. 

 Kétféle veszély van. Normál és Komoly. Ki kell hagyni az 
„unconfirmed reports” <nem megerősített jelentéseket>, ha 
kevesebb, mint 5 játékossal játszotok. 

  

 Ha a kommunikáció megszakadt, akkor nem beszélhettek egymással. 

 A hatósugarukon belül a rakéták a legközelebbi célpontot találják el, 
amit lehet, és az utáni fordulóban, ahogy kilőtték. 

 Karban kell tartani a komputert minden fázis 3. fordulója előtt, különben 
az egész legénység késlekedni fog. 

 Ha véletlenül rosszul raktál le egy kártyát, mondhatod, hogy: „Hoppá! 
Tévedtem!” 

 Ha több játékos próbálja ugyanabban a fordulóban ugyanazt a 
gravoliftet használni, akkor csak a sorban első mehet lifttel, a többiek a 
létrán mennek. 1 forduló késlekedéssel. 

 A piros sebzéskockák helyett használjátok a sérülés jelzőket, amik a 

különböző rendszerek hatékonyságának csökkenését mutatják. 

Tipp: Az Akció Kör alatt ne csak tologassátok a figuráitokat, hanem 
használjátok az energiajelzőket és az ellenség számozott jelölőit is, hogy 
tudjatok tervezni és szervezni. 

MOST ELKEZDHETITEK A SZIMULÁLT KÜLDETÉST 

Valószínűleg az első küldetés alatt elpusztul a hajótok. Ez normális. Ezért 
használtok szimulátort a rendes küldetés előtt. Majd legközelebb jobban 
sikerül. 

Ha sikerült megcsinálni, akkor ideje összeszámolni a pontokat. 

Csak akkor számolhattok fel pontokat, ha a hajótok nem pusztult el a 
küldetés alatt. 
Minden fenyegetésnek 2 pontértéke van. A magasabbat akkor kapjátok, 
ha sikerült elpusztítani, az alacsonyabbat, ha csak „megúsztátok”. Azok 
az ellenfelek, amik a röppályán maradtak, amikor a hajótok a hypertérbe 
ugrott, nem számítanak. 
Pontot vesztetek minden sebződés után és a küldetés sikerének kockára 
tételéért. (Pl.: Ha mindhárom zóna 2-es sebzést szenvedett el, akkor az 
kevésbé rizikósnak számít, mintha az egyik elérte volna a 6-ot) 
 
A következőket kell beleszámolni a pontozásba.: 

 A kapitánynál lévő trófeákat a magasabb pontértéken. 
 

 A kommunikációs tisztnél lévő trófeákat az alacsonyabb pontértékkel. 
 

 Ezeket összeadni. 
 

 Vonjátok ki ebből a hajó összes sebzését. 
 

 Vonjátok ki még egyszer a hajó legjobban sebzett zónájából a 

sebzéspontok számát. 

Annyi szimulációt játszotok, amennyit akartok. Csak 3 hangfájl áll 
rendelkezésetekre, de mivel a röppályák és az ellenfelek véletlenszerűen 
kerülnek kiválasztásra, ezért minden játék különböző. 
Ha nem sikerült az első, majd sikerül a második, vagy a harmadik menet. 
Ha épphogy csak sikerült elmenekülni a hypertérbe,(még negatív 
pontozással is) már az is sikernek számít. Ráadásul, ha 10 pontnál többet 
értek el az már jó eredmény. 
De azért tartogat még ezt-azt a doboz, zöld kártyákat és csodálatos robot 

figurákat. 



6. LECKE – FOKOZOTT SZIMULÁCIÓ 

Jelöljetek ki egy biztonsági főnököt, aki a belső fenyegetésekkel fog 
törődni. A kommunikációs tiszt valószínűleg meg tudná oldani, de 
nagyobb a játékélmény, ha kiosztjátok a beosztásokat.  
A Tábla felállításnál jobb, ha hagytok az Űrhajó Tábla alatt némi helyet a 
komputer „alsó kijelző”-ének. Válasszatok egy 4. röppályát 
véletlenszerűen és tegyétek a Tábla alá vízszintesen, úgy, hogy a Z mező 
jobbra legyen. Ez lesz a belső fenyegetések útvonala. 
Válasszátok külön a zöld kártyákat, ahogy a lilákkal tettétek: a bal felső 
sarkukban található jel szerint. Tegyétek el a sárgával megjelölteket még. 
Két paklinak kell maradnia a normál- és komoly belső fenyegetések 
pakliknak. Tegyétek a biztonsági főnök elé. 
Tegyétek a jelölőket egy külön pakliba az űrhajó tábla mellé, ezek a belső 
fenyegetések helyzetét fogják mutatni a Megoldás kör alatt, de 
használhatjátok őket az Akció Körben is. 
Az Akció Kör alatt ilyen új figyelmeztetések lehetnek: 
Time T+4. Internal Threat. Repeat. Time T+4. Internal Threat. <Idő 
T+4. Belső fenyegetés. Ismétlem. Idő T+4. Belső fenyegetés> 
Time T+4. Serious Internal Threat. Repeat. Time T+4. Serious Internal 
Threat. <Idő T+4. Komoly belső fenyegetés. Ismétlem. Idő T+4. Komoly 
belső fenyegetés> 
Ezek a figyelmeztetések jelzik a biztonsági főnöknek, hogy a legfelső 

kártyát fel kell fordítania a megfelelő pakliról, ( (x)normál; 

(!!!)komoly) el kell helyeznie a Belső Fenyegetések Útja jelölőtábla 
mellett és egy számozott tokent kell helyeznie rá. 
Bár ez a biztonsági főnök feladata, de a kommunikációs tiszt továbbra is 
felelős azért, hogy mindenki tisztában legyen az új fejleményekkel. 
Ez magában foglalja azt is, hogy a biztonsági főnök halotta-e a 

figyelmeztetést, és jó számot helyezett a fenyegetés mellé. 

Az előkészítéskor tegyetek fektetve 2 harci robot egységet a táblára, az 
egyiket a felső kék- a másikat az alsó piros állomás robottárolójához. 
Azért kellenek fektetve, hogy jelezzék a harci robotok még inaktívak. 

Amikor  műveletet hajt valaki végre ezekben a helységekben, akkor 
aktiválódnak a robotok. Állítsátok fel ilyenkor a robotokat és tegyétek az 
őket aktiváló játékos figurája mellé. A küldetés hátralevő részében ezt a 
játékost fogják követni mindenhová. Amint egy játékos aktiválta az 
egységet, más már nem fogja tudni azon az állomáson. Csak 2 egység 
van az egész hajón. Minden játékosnak csak 1 csapata lehet, és a 

játékosok nem adhatják át egymásnak a harci robot egységet. 

Amikor a robotok követnek, az akcióidat ugyanúgy hajtod végre, mintha 
ott sem lennének. Egy kivételével, hogy ilyenkor képes vagy harci-robot 
akciókra is. Ekkor a robotok felveszik a harcot a belső ellenféllel. (Lásd. 
alább) Ne keverd ezeket az akciókat: A harci robotok magadhoz vétele 

egy  cselekvést kíván az állomáson ahol tárolják azokat, míg 

parancsok adásához a  akcióra van szükség. 

Két alaptípusa van a belső fenyegetés kártyáknak. Az Üzemzavar a hajó 
valamelyik rendszerét érinti, amit egy szabotázs okozhatott. A Behatolók 
belső ellenséget jelentenek vagy szörnyeket, amik a hajót támadják. 
Az Üzemzavarok és a Behatolók a leginkább elterjedt belső problémák, 

ahogy az alábbi képek mutatják: 

Néha a hajó rendszerei ahelyett, hogy segítenének, inkább csak 
hátráltatnak. A hajó ábrája az illusztráció alatt balra megmutatja, hol a 

hiba. A jobb alsó sarokban látható, melyik rendszer a hibás. 

megjelenés 
helye 

elintézés 
módja 

Mint a külső fenyegetéseknek, úgy a belsőknek is van sebességük, X, Y 
és Z cselekedetük. A Fenyegetés Cselekedete lépés során a Megoldás 
Körben ugyanúgy mozognak a saját útvonalukon, mint a külső 
fenyegetések, és ugyanúgy hajtják végre saját műveleteiket az X, Y és Z 
mező elérésekor/elhagyásakor. 
A belső fenyegetéseknek is van életpontjuk és jutalompontjaik 
elkerülésért, vagy elpusztításért. 
 
A külső fenyegetésektől eltérően a hanganyag nem tartalmazza, hol 
támad a belső ellenfél. A kártyára van írva. Az illusztráló kép bal alsó 
sarkában van egy diagram, ami megmutatja, hol bukkan fel. 
Az illusztráló kép jobb alsó sarkában a kis ábra mutatja, hogyan lehet 
megszabadulni ettől a fenyegetéstől. Ha ez egy üzemzavar volt, akkor ez 

mutatja, mivel kell javítani. ( ,vagy ). Ha ez egy behatoló, akkor a 

harci-robot egységet kell ellene bevetni  

Példa: Ez az üzemzavar a felső vörös állomáson a , 

azaz a pajzs rendszerben keletkezett. 

Az üzemzavar az azt jelölő token lehelyezésekor, még a 
játékosok és a más fenyegetések előtt jelenik meg és 

onnan is kell számolni vele. 

Amikor a fenyegetés megjelenik, tegyetek egy jelölőt a hajó 
elromlott rendszerét jelző betűre a táblán, ugyanazzal a 
betűvel, csak fordított színezéssel. 
 

Minden az elromlott rendszeren végrehajtott akció 1 pontnyit „sebez” a 
hibán, vagyis javítja. Amíg nem javítottátok ki teljesen, a rendszer az 
eredeti funkcióját nem tudja ellátni. Használhatjátok itt is a piros kockákat 
jelölésre. Az ugyanazon az állomáshelyen tartózkodó játékosok egy 
fordulóban több pontot is javíthatnak a rendszeren, persze játékosonként 

csak 1-et. 



Példa: Hogy a Hacked Shields <Feltört Pajzsok> problémát kijavítsátok, a 

játékosoknak 3db  akciót kell végrehajtaniuk a felső vörös állomáshelyen. Ezt 

akár egy játékos is megteheti 3 fordulón keresztül fordulónként 1  akciót 
végrehajtva. De más játékosok is segíthetnek neki, hogy gyorsabban végezzen. 
Minden fordulóban halad végig a belső hibák útvonalán, és, ha kell, akkor végre kell 

hajtani az X, Y és Z cselekedeteket. 

Néhány fenyegetésnek több célpontja is lehet. Ebben 
az esetben az összes rendszert fedjétek le megfelelő 
jelölőkkel. Hogy megjavíthassátok a hibát, a jelölt 
akciót bármelyik állomáshelyen végrehajthatjátok. 
Amint a kártyára az „élet” pontjának megfelelő számú 
piros kockát helyeztetek rá, akkor az az üzemzavar ki 
is lett javítva. A kapitány elteheti a kártyát, mint trófeát, 
a fenyegetés jelzőket le kell venni, és az érintett 
rendszerek újra működőképesek lesznek. 
 

Ha nem tudjátok kijavítani a hibát és a jelölő egészen a Z mezőig elér, 
akkor a rendszer a küldetés hátralévő részében használhatatlan lesz. 
Ebben az esetben, ha túléltétek, akkor a kommunikációs tiszt kapja a 
kártyát. 

Nem minden belső fenyegetés van egy rendszerhez kötve, ezek a 
behatolók. Amint a számozott jelölőjük felkerül a belső veszélyek útjára, 
úgy tegyétek a megfelelő tokent a kártyán található ábra szerinti kezdő 
állomásra. 

A legtöbb behatoló X, vagy Y akciója egy mozgás. 
A behatolók soha nem használják a gravoliftet. 
(Vagy ügyesen tudnak ugrani, vagy a liftaknában 
sunnyognak.) Szóval, ha valaki használja a liftet, 
vagy épp nem működik az nincs rá befolyással. 
Hogy sebezd a behatolót, ugyanazon az 
állomáson kell lenned ugyanabban a fordulóban 

egy harci-robot egységet vezetve és a  
akciót kell végrehajtanod. Ha nem vezetsz robot 

csapatot, akkor a  akciónak nincs hatása. 
Ha több behatoló van egy állomáshelyen, akkor a 
robotok a legkisebb számút fogják támadni. 

 
Minden alkalommal tegyetek egy piros kockát a behatoló kártyára, 
ahányszor a robot csapat sebzi. Amint a kockák száma eléri az életpontok 
számát, a behatoló elpusztul, és a kártyát a kapitány megkapja. 
 
Ha nem sikerül elpusztítani a Z akciója végrehajtása előtt, akkor a 
behatoló elhagyja a hajót, vegyétek le a jelölőket, és a kártyát adjátok a 
kommunikációs tisztnek. 
 
Néhány behatoló nem lő vissza, de vannak, amelyek igen. Ezeket a 
kártyán lévő harci-robot jelzések ábrázolása különbözteti meg. Azoknak 

amelyek nem lőnek vissza a  jelzésük van, ellenben amik visszalőnek 

a  jelzéssel vannak ellátva. 
 

Ha olyan behatoló ellen használsz  akciót, amelyik visszalő, akkor 
jegyezz egy találatot, de utána fektesd el a robot csapatot, amit deaktivál 
a behatoló. A hatástalanított harci-robotok továbbra is követnek, ahová 

mész, de újraaktiválásig a  akció hatástalan lesz rájuk. 
 

Ahhoz, hogy újra aktiválj egy harci-robot 

csapatot az egyik aktiváló állomáson egy  
cselekedetet kell végrehajtanod. (felső kék v. alsó 
piros állomás.) 
 
Ez akkor is működik, ha egy olyan helyen aktiválod, 
ahol még egy másik inaktív csapat van, mert ugye 1 
játékosnak csak 1 csapat harci-robotja lehet, így 
triviális, hogy azt akarja aktiválni, és nem még 1-et 
felszedni. 
 

A deaktivált csapatot érdemes újra aktiválni, még, ha nem is lesz már 
rájuk szükség, mert a hiperugrásnál még károkat okozhatnak és ezzel 

csökkentik az összpontszámot. 

A fenyegetés sebezheti a hajót X, Y vagy Z akcióként. A belső 
fenyegetések sebzéseit nem csökkenti a pajzs. A sebzést továbbra is 
az egész zóna szenvedi el, mindegy, hol állt a fenyegetés az adott 
fordulóban, fent vagy lent. 
Néhány fenyegetés képes leütni a legénység tagjait. A leütött játékosok 
a küldetés hátralévő részét eszméletlenül töltik – kimaradnak. A 
maradék akció kártyáknak már nem lesz hatásuk. Vedd le a figurádat 
tábláról, ha harci-robot csapatot vezettél, akkor azokat is, és a 
végelszámolásnál, mint inaktívakat kell számolni.  
Vannak fenyegetések, melyek késedelemre kárhoztatják a játékosokat. 

Ilyenkor a késedelem szabályait kell alkalmazni. (Lásd.: feljebb) 

Ha egy aktivált harci-robot csapattal a felső vörös állomáson  
cselekvést hajtasz végre, akkor használhatod a hajó elfogó vadász 
egységét. Vedd le a tábláról a harci-robot csapatot és a saját figurád, és 
tedd az űrbe az aktív elfogók négyzetekre. Ebben a fordulóban így ezek 
sebzése beleszámít az összsebzésetekbe. 
 

Ha a következő fordulóban  akciót játszol ki, akkor folytathatod a 

támadást az elfogó vadászokkal. Maradhatsz az űrben, amíg  
cselekedetek hajtasz végre sorban. Amikor így harcolsz, akkor nem vagy 
a hajón, vagyis a teljes (hajón lévő) legénységet érintő problémák, akár 
késedelem, vagy leütés, rád nem vonatkoznak. 
 
Ez az egyetlen akció, amit az űrben végre lehet hajtani. Minden más 
esetben a vadász század visszatér a hajóra és 1 forduló késedelem után 

a megjelensz a felső vörös állomáshelyen a harci-robot csapattal. 

Az elfogó-vadászok bármelyik röppályán támadhatják az 1-es távolságon 
belül lévő ellenséget.  
Ha csak 1 van, akkor annak 3-as sebzést okoznak, ha több, akkor 
mindnek 1-1-et. 
 
Természetesen a vadászok által okozott sebzés az adott fordulóban 

hozzáadódik a többihez. 

Ellenőrizzétek, hogy helyesen állítottátok-e fel a táblát?! 



Hogy a fokozott szimulációt végrehajtsátok, használjátok a 6, 7 vagy a 8-
as hanganyagot a CD-ről, vagy a S1-6, S1-7 vagy S1-8-as Küldetés 
Kártyákat. Ezeket „Advanced Simulation”-nek neveztük. (első alkalommal 

az „Advanced Simulation 1’-et javasoljuk.) 

MOST KIPRÓBÁLHATJÁTOK A FOKOZOTT SZIMULÁCIÓK 

Annyi fokozott szimulációt csináltok, amennyit csak szeretnétek, nem 
sokkal nehezebbek a hagyományosoknál. 1-2 külső fenyegetés helyett 
belső fenyegetések vannak. A fokozott szimuláció lényege a belső 
fenyegetések megismerése, így nem érhet meglepetés titeket. 
A fokozott szimuláció az utolsó próbatétel a tényleges küldetés előtt. 
Javasoljuk, addig ne kezdjetek sima küldetésbe, amíg legalább egy 
fokozott szimulációt meg nem nyertetek. Emlékezzetek rá, egy nagyon 
drága hajót kockáztattok! 
Persze ez csak egy játék és a kis figurák műanyagból vannak, úgyhogy 
próbáljátok csak ki nyugodtan az első éles bevetést. 
Másrészről viszont, ha tényleg egy űrfelfedező szerepét szeretnétek 
játszani, akkor nagyon felkészültnek kell lennetek, hogy túléljétek az első 

igazi küldetést. 

A fokozott szimulációt majdnem ugyanúgy kell pontozni, mint a 
hagyományosat. Amikor összeszámoljátok, akkor minden leütött 
játékosért vonjatok le 2 pontot, és minden inaktív harci-robot 
egységért 1 pontot. Amikor a hajó visszatér, minden játékos nyer, azok 
is, akiket leütöttek, hisz ez lehetett egy terv része, amely az 1 mindenkiért 

szabály alapján jött létre. 

7. LECKE – AZ ELSŐ KÜLDETÉS 

Az arany hősi akció kártyák csak az igazi küldetésekben használatosak. 
Keverjétek meg mind a hat darabot és osszatok ki véletlenszerűen 
mindenkinek 1 db-ot, a maradékot meg tegyétek félre anélkül, hogy 
megnéznétek. 
A hősi akció kártya az egyik sima helyére megy az 1 fázis 5 lapja 

közé. 

Bármelyik fordulóban ugyanúgy játszhatod a hősi lapot, mint a többit, de 
csak TE. A hősi akció kártya nem adható tovább adattovábbítás alatt. 
 
Mint a hagyományos kártyáknak a hősi lapnak is két fele van a mozgás és 

a cselekedet. 

A mozgás része a kártyának egy instant mozgást tartalmaz, 
ami azonnal a képen jelölt állomásra „teleportál”. Ebben a 
példában a vörös alsó állomásra. 

A kártyával azonnal odakerülsz a célterületre, mindegy milyen messze 
van, vagy, hogy közben sérült a hajó. Ha robotok vannak veled, akkor 
azok is mennek. 

A cselekvés részen az , , vagy  cselekedetek továbbfejlesztett 
verziói találhatóak. 
 

Ha egy ágyúval tüzelsz ezzel a lappal, akkor annak 1-el 
megnő az ereje. Pl.: A középső lézerágyú erejét 5-ről 6-ra, 
vagy, ha sérült volt, akkor 4-ről 5-re növeli. Ha az 
impulzuságyút növeli, akkor az minden találatkor 1 helyett 
kettőt sebez a hatótávján belül. 
Ha energiát irányítasz át, ami legalább 1 kockányi, akkor adj 
hozzá a készletből 1 kockányi ingyen energiát. Ezzel 
töltheted a középső pajzsokat 4 kockányit, a 
segédreaktorokat 5 egységnyit, vagy a központi reaktort 6 
kockányit. Másrészről, ha már teljesen feltöltött pajzsot, 
vagy reaktort töltesz, vagy olyan helyről töltesz, ahonnan 
nincs mit elvenni, akkor nem történik semmi. 
 

Nem kapsz plussz energiát. 
 

Ha javításra használod, akkor 2 pontnyi javításnak minősül egy  

rendszeren. 



A harci-robot hősi akció kétféleképp használható. Ha egy 
behatolót kell elintézni, amelyiknek 2 élete van és vissza is 
lő, akkor az első fordulóban ezt kijátszva a robotok 1-et 
sebeznek, de nem kell elfektetni őket, mert nem 
deaktiválódnak, és így a következő fordulóban egy sima 

 akcióval végezni lehet az ellenféllel. 
 
(Persze ezután már deaktiválódnak a robotok) 
 
Ezt a cselekedetet lehet még elfogó-vadász vezetéshez használni, ahol is 
a vadászok sebzését fogja 1-el növelni. 1 ellenfélre 4-lesz a sebzés 

többre 2-2 ellenfelenként. 

Egy  akció a fehér zóna alsó szintjén egy vizuális megerősítésnek felel 
meg, amely a komputer által közölt adatok valósághűségét ellenőrzi. Ez 
az akció növeli az összpontszámot a sikeres küldetés végén. Sikertelen 
esetén nem történik semmi. A legfontosabb azonban a fenyegetések 
felszámolása, és az ablakon való kibámulás tényleg csak akkor történjen 
meg, ha nincs más feladat. 
A küldetés elején tegyetek három szürke dobozt a hajóablakra – 
fázisonként egyet. A vizuális megerősítést 1 vagy több játékos tudja 

végrehajtani a fehér alsó állomáson a  cselekedettel. Minél többen 
tátják szájukat ugyanabban a fordulóban az ablak előtt, annál több pontot 
kaphattok. Ha ezt teszitek, akkor tegyétek a kockát az adott fázis 

megfelelő mezőjére a számsoron. 

A szám azt mutatja mennyi pontot fogtok kapni a végén. Egy játékos 1 
pontot gyűjthet, 2 játékos 2 pontot, 3 ->3; 4->5; és 5 játékos 7 pontot. 
Fázisonként, ha többször is kinéztek az ablakon, csak az egy fordulóban 
ott szájtátiskodó legtöbb játékos számít, vagyis egy fázizon belül, ha több 

fordulót is ezzel töltötök, csak a legnagyobbat kell figyelembe venni. 

Példa: Az első két forduló során Piros lement a gravoliftel az alsó szintre 
és újratöltötte a központi reaktort. A 3. körben nincs jobb dolga, kinéz az 

ablakon . Amikor a Megoldás kör során ezt értékelitek, akkor vegyetek 
el a kilátóról egy szürke kockát, és tegyétek az első fázis első számozott 
mezőére. A második fázisban mindenkinek sok a dolga, ezért senki nem ér 
rá bámészkodni. A második számozott sorra ezért nem kell kockát tenni. 
A harmadik fázisban a játékosok időben végeznek az ellenfelekkel, ezért 

négyen úgy határoznak, hogy találkoznak és végrehajtanak egy  akciót 
a 11. fordulóban a kilátón. Kis félreértés miatt az egyik játékos a 10. 
fordulóban hajtja végre az akcióját, ezért a szürke kockát el kell helyezni 
az első mezőn a számozott sorban. A maradék 3 játékos a terv szerint a 
11. fordulóban megtekint egy csodás csillagködöt, és ezért a kockát 

átmozgathatja az első mezőről a harmadikra. 

Összesen 1+3=4 pontot kaphattak volna az egész 
küldetés alatt vizuális megerősítésért, amit az első és 
a harmadik fázisban tettek. Sajnos balszerencséjükre 
elszámítottak egy lézerágyú lövést, és egy Man-of-
War <Hadihajó> túlélte és miszlikbe lőtte az 

űrhajójukat. 

Állítsátok fel a táblát az első igazi küldetésetekhez. A szabályok 
ugyanazok, mint eddig, a hősi cselekvésekkel és a vizuális 
megerősítéssel kiegészítve. A normál küldetés nagyobb kihívást fog 
jelenteni, mint egy szimuláció, és sokkal több is forog kockán, ha 
szerepjátszotok. 
8 igazi küldetés közül választhattok a 2. CD-ről. Ha van a CD-n 
véletlenszerű lejátszás, akkor akár úgy is eldönthetitek melyik legyen. 
Vagy választhattok a Küldetéskártyák közül az S2-1 –től a S2-8 –ig 
terjedően véletlenszerűen, és a kártya olvasása nélkül lejátszhatjátok a 
hozzátartozó zenét. 

Sok szerencsét! 
Ha valami rosszul sül el az első küldetésetek alatt, és a hajó felrobban, ne 
keseredjetek el. A karaktereitek áldozata nem volt hiábavaló, bátorságuk 
és hősiességük megkérdőjelezhetetlen. Választhattok új frissen képzett 
legénységet. (esetleg olyanokat akiket egy szigorúbb kiképző képzett ki, 

kicsivel több ősz szállal a hajában). 

Akárhogy is végződjék az első küldetés, javasoljuk jegyezzétek fel a 

hajónaplóba. (lásd lejjebb). 

AZ ŰR FELDERÍTÉSE, MINT HIVATÁS 
És ezzel el is kezdődött kalandos és veszélyes karriered, mint egy űrfelfedező csapat tagja. 
A szabályokat már ismered, de minden küldetés más és más. A számtalan kombinációja a küldetéskártyáknak, zeneszámoknak, röppályáknak garantálja, 
hogy minden új játék egyedi kihívás legyen. A növekvő pontszámok jelzik, hogy egyre jobbak lesztek. 

NEHÉZSÉGI SZINTEK 
Ha már a hagyományos küldetéseket kis hibaszázalékkal megoldjátok átérhettek a sárgával jelölt fenyegetés kártyákra. Ezekre ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint a fehér színnel jelzett kártyákra. 
Mielőtt elkezdtek játszani, azelőtt válasszátok ki a normál és komoly fenyegetések szintjét. 
Használhattok például sárgával jelölt kártyákat a komoly fenyegetésekhez (vészhelyzetek), de csak fehér kártyákat az normál fenyegetésekhez. Vagy 
fordítva. Illetve, ha igazi kihívásra vágytok, használjatok sárgával jelölt kártyákat minden helyzetben. 
Ez a választás vonatkozik külső és belső fenyegetésekre egyaránt. Ha emelt szintű külső fenyegetést használtok, akkor emelt szintűnek kell lennie a 
belsőknek is. 
Meg is keverhetitek a sárga és fehér kártyákat, hogy a véletlenre bízzátok. (Ezért néznek ki hátulról ugyanúgy a kártyák). Ez akkor lehet érdekes, ha már 
emelt szinten is gyakorlottak vagytok, és előkerül egy-egy régi ellenfél, de nem a megszokott helyzetben. 

A nehézségi szint a pontozásba automatikusan beleszámít: az emelt szintű fenyegetés több pontot jelent. 



HAJÓNAPLÓ 
Csalódottak lehettek, ha egy-egy jobb játék után csak szimplán visszateszitek a 
játékot a dobozába és a hősies küzdelem feljegyzetlen marad. Vagy szeretnétek 
emlékezni, hogy a csapatotok hogyan harcolt a Behemót ellen, miközben a 
legénység tagjait egymás után vesztettétek el az Executioner(Kivégző) miatt. 
Ezért kaptok egy hajónaplót is a játékhoz, ahol vezethetitek sikereitek, vagy 
kudarcaitok.  
Ne használjátok a hajónaplót a szimulációkhoz, de a tényleges küldetéseket 
nyugodtan lejegyezhetitek. Nyugodtan írhattok rá bármit, hisz ez csak egy darab 
papír. Ha betelik, majd letöltötök és nyomtattok egy újat a 
www.czechgames.com-ról. 
A szabálykönyv a 6. oldalon leírja, hogyan töltsétek ki a hajónaplót. 
 

EGYÉB HANGANYAGOK 
A küldetés CD csak 8 küldetést tartalmaz. És bár a véletlenszerű fenyegetések 
és röppályák eléggé megvariálják, ha már úgy érzitek nagyon tudjátok ezeket a 

hanganyagokat, akkor nyugodtan nézzetek fel a www.czechgames.com-ra, 
hátha vannak új elérhető „zenék”. 
 

FELFEDEZŐ KÜLDETÉSSOROZAT 
Egy játék körülbelül 25 percig tart. Ha valami nagyobb kihívásra vágytok 
válasszátok a Felfedező Küldetéssorozatot, melynek 90 perc a játékideje, vagy 
kevesebb, ha rosszra fordulnak a dolgok. 
A Küldetéssorozat három küldetésből áll. A kapott sebzés a küldetések végén 
megmarad a következő küldetés(ek)re, de kisebb javításokat azért 
elvégezhettek. Minden küldetés után dönthettek úgy, hogy kiszálltok és 
összesítitek pontjaitokat. Ha a hajótok elpusztult az egyik küldetés alatt, akkor 
fel kell adjátok a sorozatot, és veszítettetek. 
A Küldetéssorozat még izgalmasabbá teszi a játékot azáltal, hogy esetleg egy 
sérült hajóval kell nekivágni a legmagasabb pontszámért a harmadik(utolsó) 
küldetésnek. 
A pontos szabályleírást a Szabálykönyv 7. oldalán találjátok. 
 

4-NÉL KEVESEBB JÁTÉKOS ESETÉN… 
 
Az Ülő Kacsa osztályú felfedezőhajókat 4-5 főnyi legénységre tervezték. Ha 
csak 2 vagy 3 tag van, akkor kénytelenek vagytok androidokat alkalmazni. Bár 
ezek pont úgy néznek ki, mint az emberek, kicsit gyengébb képességűek. (Az 
értelem terén). 
 

ANDROIDOK 
Az android egy legénységi tag játékos nélkül. A játékosok együtt irányítják. Van 
saját figurája és eseménytáblája, olyan helyre téve, amit mindenki elér. Két 
játékosnál 2 androidra, három játékosnál egy androidra lesz szükségetek. Így 
csak 4 fős legénység lesz, és a nem megerősített jelentéseket figyelmen kívül 
hagyhatjátok. 
Adhattok az androidoknak nevet, amit a hajónaplóban szögletes zárójellel 
jelezhettek. Pl.: [Marvin] vagy [ICU2] 
Az androidok mindig a játékosok után jönnek. Ha kettő van, ott határozzátok 
meg a sorrendet. 
Sajnos, ha csak ketten vagytok, valakinek két tisztséget kell vállalnia. Nem lehet 
megbízni egy androidot kapitányi, biztonsági tiszti, vagy kommunikációs tiszti 
feladatokkal. 
 

AZ ANDROIDOK IRÁNYÍTÁSA 
Az androidok mindent megtehetnek, amit egy játékos megtehet. Még harcirobot 
különítményt is vezethetnek. A játékosok saját kártyáikból „adhatnak” az 
androidoknak, mindig azokba a fázisokba, ahol éppen jártok. Vagyis, ha a 4-7 
fázisban jártok, akkor csak oda lehet kártyákat tenni az androidoknak is, az 1-3-
ba nem. Amikor egy androidnak játszotok ki cselekvés lapot, akkor képpel felfelé 

tegyétek ki. Biztosra menjetek. Miután letettétek a kártyát azt forgatni, 
módosítani, visszavenni tilos. 
Az Akció Kör alatt bárki játszhat ki cselekedeteket az androidok számára. A 
Megoldás körben azonban jobb, ha csak egyvalakit jelöltök ki az androidok 
mozgatására, és cselekedeteik tisztázására. 
 

KÁRTYÁK SZÁMA 
Bár az androidok nem rendelkeznek saját kártyákkal a játékosok kapnak néhány 
extra kártyát. 

 Három játékos verzióban 6 kártyát fázisonként 5 helyett. 

 Két játékos verzióban 9 kártyát az első fázisban és 6 lapot a többiben. 
Ez vonatkozik a szimulációkra és a tesztrepülésekre is. 
 

ANDROIDOK ÉS HŐSI MEGMOZDULÁSOK 
Egy teljes küldetés alatt a játékosok hősi cselekedet kártyákat kapnak az első 
fázis során. (Vagyis ha ketten játszotok, akkor fejenként 8 sima és 1 hősi 
cselekedet kártyát kaptok.) 
Az androidok is kapnak egy hősi cselekedet kártyát, amit a számítógép 
figyelmeztetésével - az első fázis megkezdésére vonatkozólag - egy időben kell 
felfordítani. Ez az egyetlen kártya amit android kaphat. 
Minden mást a játékosok saját kezükből kell kijátszanak nekik. 
A játékosok betervezhetik így az android cselekvéseibe a saját hősi lapját. Hősi 
cselekedet lapot átadni, cserélni tilos. Csak az játszhatja ki akinek ki lett osztva. 
 

 

FÜGGELÉK – HOGYAN KÉPEZZ UTÁNPÓTLÁST 
 
Szeretnétek új játékosoknak is megmutatni, hogyan kell ezt játszani? Tetszett a 
játék, ahogy leírtuk ebben a Kézikönyvben? Választhatod az akadémiai kiképző 
szerepét és végigvezetheted társaid a képzési eljáráson. Ez egyszerűbb, 
érthetőbb és nagyobb élvezet, mint csak végigolvasni a könyvet. 
Ha már jól megy a játék nem szükséges végigolvasni a kézikönyvet. Amire 
szükséged lehet az néhány tanári jegyzet. Választhatod az ideges, és 

meghasonlott kiképzőtisztet, mint amilyen ebben a kézikönyvben van, vagy 
bármilyen más figurát. Bárhogy is legyen, kezeld a játékosokat, mint egy űrhajó 
legénységét. A légkör fontos része ennek a játéknak. 
Hogy hogyan tanítod barátaid az csak rajtad múlik, de ezek a jegyzetek a mi 
tapasztalataink alapján készültek, amit játékosok több csoportja szedett össze, 
és most ezt megosztjuk veled. 

 

http://www.czechgames.com-ról/
http://www.czechgames.com-ra/


 

Bemutató 
 A játék témája. Az Ülő Kacsa osztályú felfedező hajó. 

Felfedező küldetések. Hipertér ugrás és visszatérés. 

 A legénység célja a hajót egyben tartani 10 percig. 
 

Első lecke – Hajó és legénység 
 A legénység válasszon színeket, kapitányt, és 

kommunikációs tisztet. Mondd el, hogyan kell a 
kártyákat kiosztani. 

 Mialatt megbeszélitek a szabályokat és a kártyák 
kiosztását állítsátok fel a hajót az első 
tesztrepüléshez (4. oldal). (Nem kell rögtön untatni a 
tömeget a kártyák részleteivel és a röppályákkal.) 
Csak tedd le a Vadászt (Fighter) az egyik oldalra. 

 Írd le a hajót, a zónákat, a 6 állomást, fegyvereket, 
pajzsokat, reaktorokat. Részletekbe nem kell még 
belemejél. 

 

Második lecke – Esemény kör (5. oldal) 
 7 kör lesz 7 cselekedetre 

 Használjátok a cselekedet kártyák emlékeztetőjét, 
hogy hogyan kell megtervezni a mozgást és a 
cselekvéseket. 

 Mutasd be a fázisok lényegét. (Vegyél fel 5 kártyát. 
Tervezd meg az első 3 lépést. Vegyél fel még 5 
kártyát és tervezd meg a maradék 4 lépést, úgy, hogy 
az első háromhoz már nem nyúlsz.) 

 Figyelmeztetések 
» Hogyan kezelje a Kommunikációs tiszt a 

fenyegetéseket. (a teszt alatt nincsenek belső, 
emeltszintű, vagy meg nem erősített 
fenyegetések). 

» Bejövő adat, adatátvitel, fázis vége, és küldetés 
vége. 

 

Harmadik lecke – Megoldás kör (6. oldal) 
 Mutasd meg a legénységnek a Küldetés Lépések 

Táblát. 

 „Fenyegetés megjelenése” lépés. 

 Játékosok cselekedetei.(Sorrend meghatározása!) 
» Fejtsd ki a mozgást. (De most kihagyhatod, mi 

történik akkor, ha két játékos próbálja a gravoliftet 
használni.) 

» A cselekedet. (A jelölők a helyükre kerülnek, hogy 
megmutassák a fegyverzet működését, de sebzés 
még nem kerül kiosztásra) 

» B cselekedet. (Hogyan kell energiát juttatni a 
pajzsokba, reaktorokba. Hogyan töltöd föl a fő 
reaktort.) 

 Sebzés kiszámolása. 
» Fegyverek lőtávolsága és ereje. Emeld ki a 

pulzuságyú limitált képességeit. 
» Használd a Vadászt, hogy megmutasd hogyan 

működnek az ellenfél pajzspontjai. 
» Emeld ki, hogy a kártyán lévő szöveget mindig el 

kell olvasni. 

 Ellenfelek cselekedetei 
» Sebesség és cselekedetek. Használd a Vadászt a 

Kék röppályán példának. 
» Támadások és hatásiak a hajó pajzsaira nézve. 

(Használd megint a Vadászt, támadásai 
különbözőek.) 

» Jegyezd meg, hogy az ellenségek más 
tevékenységeket is végrehajthatnak egy támadás 
alatt. 

» Z akció és a fenyegetés eltűnése. 
» Tip: A legénység figyeljen mindig, hogy az 

ellenség melyik körben – hol jár. 

 Ugrás a hiperűrbe. 
» Mutass rá az ellenfél utolsó két cselekedetére. 
» 7 sebződés bármely zónában és veszítetek. 

 

Negyedik Lecke – Az első tesztrepülés (9. 
oldal) 
 A játékosok nyugodtan használhatják a játék darabjait 

annak szimulálására, mit fognak tenni, ami számít, az 
az, hogy milyen kártyát, és hogyan tettek le. 

 Indítsátok el a zenét. (Vagy kezdjétek felolvasni a 
küldetés kártyát.) és figyeljétek a cselekményt. 
» Figyeljetek a kommunikációs tisztre, állítsátok meg 

a lejátszást, ha valamit kihagyott. 
» Figyeljétek, hogy mindenki megértette-e a 

szabályokat. 

 Vedd kézbe a Megoldási kör lépéseit, és nézd meg 
hogyan is sikerült. 
» Hagyd a játékosoknak, hogy bemutassák saját 

akcióikat.(mozgások, fegyverrel tüzelés, energia-
átvitel.) 

» Kezeld a sebzés kiszámítását és a fenyegetések 
cselekedeteit magyarázva, mit is csinálsz éppen. 

 Segíts eldönteni, hogy fussatok-e még egy tesztet, 
vagy jöhet a szimuláció. 

 

4a lecke – Második Tesztrepülés (10. oldal) 
 Ha a legénység nagyobb hibákat követ el (Pl.: nem 

kommunikálnak) segítsd ki őket. Lehet néha át kell 
venni a kapitány szerepét. De, ha meg tudják oldani a 
problémát, akkor hagyd nekik. 

 Indítsd el a tesztrepülés zenéjét. 

 A Megoldás körben hagyd a legénységre a sebzés 
számítását és az ellenfél akcióit. 

 

Ötödik lecke - Szimuláció 
 Hosszabb küldetés: Cselekvés Tábla a 8-12-es 

fordulókra, bonyolultabb Küldetés Lépések Tábla, és 
a második fázis működése. 

 A Cselekvés kártyák képpel lefele. Mik a jelölések  a 
hátoldalon. 

 Komoly fenyegetések. (A hozzá tartozó pakli és a 
figyelmeztetések.) 
» Néhány fenyegetés képes változtatni a 

paramétereit, vagy gyógyulni. A fekete és fehér 
blokk használatát még nem kell kifejteni. 

 Magyarázd meg a Meg nem erősített jelentéseket, és, 
hogy mikor lesz hatással a legénységre. 

 Rakéták: Hogyan lehet kilőni őket, hogyan 
mozognak, mikor érik el a célukat. Emeld ki a 
hatótávot. 
» Néhány fenyegetés nem lehet célpontja 

rakétáknak. Mutass példát. 

 Központi számítógép karbantartás: 
Mond el, miért fontos a karbantartás. 
(képernyőkímélő). 
» Javítani kell az első 2 fordulójában minden 

fázisnak. 
» A jelölők használata a javításhoz. 
» Késleltetett cselekedetek. Több külön példát 

mutass. 

 Más dolgok, amik késedelmet okozhatnak: 
» Gravolift problémák. Emeld ki, hogy fontos a 

sorrend. 
» Sérült gravoliftek. 

 A hajó sérülései: 
» Magyarázd el az irányelveket. Mond el, hogy a 

Megoldási körig nem lehet tudni hol fog sérülni a 
hajó. 

» Magyarázd el a 8-szögű sebzés jelölőket. 

 Mutasd meg a véletlenszerű felállítást. Hagyd, hogy 
keverjék a paklit és válasszanak röppályákat. 

 Indítsd el a zene lejátszást. 

 Hagyd a Taktikai tisztre a Megoldás kör levezetését. 
» Figyeld, a rosszul kijátszott kártyákat. 

» Ha szükséges, magyarázd el a „Hoppá ezt 
benéztem!” szabályt. 

» Figyeld meg, hogy az ellenfél mozdulatait és 
cselekedeteit helyesen kezelik-e. 

 Ha nyernek, mutasd meg, hogy hogyan kell a 
pontokat számolni. 

 Kérdezd meg nem volt-e már elég mára? Ha nem, 
akkor segíts dönteni, hogyan tovább. 

 

Hatos lecke – Haladó szimuláció 
 Belső fenyegetések és útvonaluk. 

 Mutass néhány belső fenyegetés példát. 
» Hasonlóságok: A belső fenyegetések életpontja, 

sebessége, cselekedetei. 
» Különbözőségek: A kártya, ami a helyzetüket jelöli, 

és hogyan lehet elbánni velük. 

 Üzemzavarok, -vel, -vel jelölve. 
» Tegyetek jelölőt az érintett rendszerre, ahol a 

fenyegetés megjelenik. A rendszer használ–
hatatlanná válik. 

» Hogyan lehet az üzemzavarokat javítani. (1 vagy 
több játékos képes megjavítani 1v. több kör alatt. 

» Sebesség és cselekvések. A sérülés végleges 
lehet, ha nem javítják időben. 

 Behatolók, -vel és -vel jelölve. 
» Tegyétek a behatoló jelölőjét a hajóra, ahol az 

megjelenik. 
» Mozgassátok a jelölőt, amikor a behatoló is mozog. 
» Hogyan lehet elpusztítani őket: harci robotok. 

 Harci robotok felvétele a  cselekedettel. 

» Harcirobot támadás a  cselekedettel. 
» A harci robotok mindig azt a játékost követik, aki 

felvette őket. Senkinek nem lehet 2 csapata. 
» Néhány ellenfél visszalő. Magyarázd el a robotok 

deaktivitását, és, hogyan kell újra aktiválni őket. 

 Magyarázd el a 2 életű behatolók nagyobb kihívását, 
és a leírásuk alapos elolvasását. 

 A Harci robotok használata a vadászok 
használatához. 

» A vadászok kilövése a  cselekedettel, a 

támadás végrehajtása  cselekedettel és a 

visszatérés. Minden cselekedet a  előtt 
késedelmes, vagyis a vadászok térnek vissza 
először. 

» A lőtávja és erőssége a vadászoknak. (3 az 1 
ellen, vagy 1 mindenki ellen.) 

 Hagyd, hogy játsszák a játékot. Csak nézd, hogy jól 
csinálják-e. 

 

Hetes lecke – Első küldetés 
 Figyelmeztesd a legénységet, hogy az első 

küldetésük keményebb lesz a szimulációknál. 

 Hősi megmozdulások: 
» Mutasd be az új kártyákat. 
» Hagyd, hogy a kiosszák maguknak a lapokat. 

 Vizuális megerősítés: 
» Ha a legénység még nem nagyon figyel oda a 

pontokra, akkor még kihagyhatod. 

 Hagyd, hogy játsszák a játékot. Csak nézd, hogy jól 
csinálják-e. 

 

És ezután? 
Beszélj nekik a választható nehézségi szintekről, 
sorozatos küldetésekről, androidokról…, vagy csak 
mutasd meg nekik hol találják ezeket a kézikönyvben. 
Dőlj hátra és tölts magadnak egy italt. Megérdemled. 
 
 

 


