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ELŐSZÓ
Valahol, a végtelen világűr közepén túlnépesedett csillagrendszered népe 
abban reménykedik, hogy távoli bolygók meghódításával új otthonokra lelhet.

A játék során a csillagközi hódítás céljából fejleszted a csillagflottád, növeled 
a befolyásod és bolygókat gyarmatosítasz. Azonban nem a te birodalmad 
az egyetlen, akinek a terjeszkedés a fő célja. Más csillagrendszerekből 
érkező riválisok ugyanolyan gyorsan fejlődnek, mint te, és még a teljes 
világegyetem sem elég a nagyratörő tervek megvalósításához. A flottádat 
ügyesen manőverezve az univerzum vezetője lehetsz, a többiek pedig 
kénytelenek lesznek beérni az értéktelen űrtörmelékkel.

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok által irányított galaktikus birodalmak újonnan felfedezett 
bolygók gyarmatosításáért versengenek. Szerezz minél több győzelmi 
pontot ( ) bolygók gyarmatosításával, és a birodalmad fejlettségi szintjének 
növelésével! A játék végén a legtöbb győzelmi pontot elérő játékos győz.

JÁTÉKELEMEK

5 galaxistábla

5 birodalomjelölő 5 energiajelölő 5 civilizációjelölő

7 akciókocka12 titkos küldetés- 
kártya

20 űrhajó

1 vezérlőtábla 40 bolygókártya
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
1. Minden játékos vegyen magához egy galaxistáblát a választott színben!  

A galaxistáblák hátoldalán Zsarnok Galaxisok vannak, ezek csak a 10. oldalon 
részletezett egyszemélyes játékok során használatosak.

2. Minden játékos kapjon a választott színben 4 űrhajót, 1 civilizációjelölőt,  
1 energiajelölőt és 1 birodalomjelölőt!

3. A játékosok 2db, a galaxistábla közepén látható csillagrendszerre állított 
űrhajóval kezdenek. Ezek a játékosok kezdő űrhajói. A maradék 2 űrhajó az 
űrhajósáv négyzettel keretezett mezőire kerülnek.

4. A játékosok az aktuális civilizáció- és energiaszintjüket a hozzájuk tartozó 
jelölőkkel tarthatják számon, a galaxistábla erőforrássávján. A játék elején 
minden játékos a civilizációjelölőjét az 1-es, az energiajelölőjét pedig a 2-es 
mezőre helyezi.

5. A játékosok a birodalmuk fejlettségi szintjét a galaxistáblájuk birodalomsávján 
tudják vezetni a birodalomjelölővel. A birodalom fejlettségi szintje határozza 
meg, hogy egy játékos hány kockát és űrhajót használhat a körében. A birodalom 
fejlettségi szintje e mellett győzelmi pontot is ér(het). A játékot mindenki a 
birodalomsáv első mezőjére ( ) helyezett birodalomjelölővel kezdi.

6. A bolygókártyák megkeverése után egy képpel lefelé fordított húzópaklit kell 
képezni belőlük. Ezután a játékosszámhoz képest 2-vel több lapot kell felhúzni, 
és a kártyákat egymás mellé, a játéktér közepére képpel felfelé kell helyezni. 
5 fős játék esetén csak 6 bolygókártyát kell felfordítani. Ezek az újonnan 
felfedezett bolygók. Pl. 3 fős játék esetén 5 lapot kell a játéktér közepére 
felfordítani.

7. A vezérlőtábla, illetve a 7 akciókocka legyen mindenki számára könnyen 
elérhető helyen a játéktér közepén!

8. A titkos küldetés-kártyák megkeverése után minden játékos kapjon kettőt 
képpel lefelé! A játékosok mind a két kártyát megnézhetik, majd az egyiket 
képpel lefelé csúsztassák a galaxistáblájuk alá, a másikat pedig dobják el! A 
kiválasztott titkos küldetéskártyák tartalmát a játék végéig titokban kell tartani. 
Minden megmaradt és eldobott titkos küldetéskártyát megtekintés nélkül, 
képpel lefelé a játék dobozába kell helyezni.
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az 
erőforrássávon a 

 az 1-es, az  
a 2-es mezőn

2 űrhajó
a galaxistábla 
közepén található 
csillagrendszerben

2 űrhajó az 
űrhajósávon

birodalomjelölő 
a birodalomsáv 
első mezőjén ( )

titkos 
küldetés-
kártya

7 akciókockavezérlőtábla

gyarmatosítható bolygók sora
bolygó 
húzópakli

galaxistábla
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JÁTÉKMENET
A legfiatalabb játékos lesz a kezdőjátékos, vagy válasszatok véletlenszerűen, de 
mindenféleképpen jegyezzétek meg, hogy ki kezdte a játékot! A játékosok a körükben 
a birodalmuk fejlettségi szintje alapján meghatározott számú kockával dobhatnak és 
aktiválhatják azokat. A játék addig folytatódik, amíg egy játékos 21 vagy annál több 
győzelmi pontot el nem ér. Amikor ez megtörténik, akkor az adott fordulót még be kell 
fejezni, és amikor újra a kezdőjátékos kerülne sorra, a játéknak vége.

A körödben vizsgáld meg a galaxistábládon lévő    
birodalomsáv aktuális állapotát. Vegyél magadhoz 
annyi kockát, amennyit a birodalmad fejlettségi 
szintje lehetővé tesz, és dobj velük! Pl.: a 
kezdőjátékos első körében 4 kocka és 2 űrhajó áll a 
rendelkezésére. A kockadobás eredménye jelöli ki a 
körödben rendelkezésedre álló akciólehetőségeket. 
A kockákat tetszőleges sorrendben aktiválhatod. A 
körödben nem kötelező az összes rendelkezésedre 
álló kockát aktiválnod.

KOCKÁK AKTIVÁLÁSA
Egy kocka által mutatott akció 
aktiválásához helyezd azt a vezérlőtáblán 
található parancssorra, és hajtsd végre 
az akciót! Egy kocka egy körben csak 
egyszer használható, a használat után a 
parancssoron marad.

KOCKÁK ÚJRADOBÁSA
A körödben a rendelkezésedre álló, még nem 
aktivált kockákból bármikor tetszőleges számút 
újradobhatsz. Minden körben az első újradobás 
ingyenes (az újradobott kockák számától 
függetlenül), ezután viszont minden újradobás (az 
újradobott kockák számától függetlenül) 1 energiába ( ) kerül.

EGY MÁSIK JÁTÉKOS KÖVETÉSE
Miután egy játékos a saját körében aktiválta az egyik kockáját, és végrehajtotta az 
ahhoz tartozó akciót, az összes többi játékos eldöntheti, hogy követi-e a végrehajtott 
akciót. Ahhoz, hogy egy másik játékos akcióját követni tudd, csökkentened kell 1-gyel 
a civilizációd ( ) értékét. Ha a követés mellett döntöttél, és ennek költségét ki is 
fizetted, azonnal lemásolhatod a legutóbb aktivált kocka akcióját. Egy kocka akcióját 
mindenki csak egyszer követheti. Ha több játékos is a követés mellett dönt, és időzítési 
kérdések merülnének fel, a követés az aktív játékostól balra ülő játékostól kezdődik, és 
az óramutató járásával megegyező irányba halad.
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                 Akciólehetőségek

ŰRHAJÓ MOZGATÁSA
Mozgasd át egy űrhajódat a jelenlegi bolygóról vagy 
galaxisról egy másik bolygóra! Amikor egy bolygóra 
érkezel, az űrhajó a következő két lehetőség közül 
egyet tud végrehajtani:

1. Landolás a bolygó felszínén
Amikor az űrhajód egy bolygó felszínén 
landol, helyezd állítva a bolygóra, és azonnal 
végrehajthatod a bolygó kártyán olvasható akciót.

2. Bolygó körüli pályára állás
Amennyiben úgy döntesz, hogy egy bolygó körüli 
pályára állsz, akkor helyezd az űrhajódat fektetve 
a kártya gyarmatosítási sávjának első mezőjére  
( )! A sáv végén látható szimbólum azt mutatja, 
hogy milyen akció teszi majd lehetővé a sávon való 
haladást, ez lehet diplomácia ( ) vagy gazdaság 
fejlesztése (     ). Az első játékos, aki eljuttatja az 
űrhajóját a sáv utolsó mezőjére, gyarmatosítja a 
bolygót.

Általános mozgási szabályok:

• Amikor űrhajót mozgatsz, kötelező bolygót váltanod. Nem mozoghatsz ugyanannak 
a bolygónak a felszínéről a gyarmatosítási sávjára, vagy fordítva.

• Lehet űrhajód ugyanannak a bolygónak a felszínén és a gyarmatosítási sávján is.
• Minden gyarmatosítási sávon csak egy űrhajód lehet.
• Minden bolygó felszínén csak egy űrhajód lehet.
• Egy bolygó felszínén vagy a gyarmatosítási sávok egy-egy mezőjén több játékosnak 

is lehet űrhajója. Ha a játék folyamán bármikor el kell távolítanod az űrhajódat egy 
bolygókártyáról, akkor az a galaxistábládon lévő csillagrendszerre kerül vissza.

• Az űrhajódat átmozgathatod egy bolygóról a galaxistábládra (a csillagrendszeredre). 
A csillagrendszeredben több űrhajód is tartózkodhat.

• Nem landolhatsz más játékos galaxistábláján, vagy mások által sikeresen 
gyarmatosított bolygókon.
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ERŐFORRÁSSZERZÉS

A bolygók kétféle erőforrást 
biztosíthatnak: energiát   
( ) és civilizációt ( ). Amikor 
valamelyik erőforrásszerző 
kockaoldalt aktiválod, az adott 
erőforrásból annyit lépsz előre 
az erőforrássávon, amennyi 
űrhajód az adott szimbólummal 
rendelkező bolygó(ko)n van (akár 
a felszínen, akár bolygó körüli 
pályán). Energia növelésekor a 
galaxistáblád közepén található 
űrhajóidért is jár 1-1 energia.

A fenti példában a 
civilizáció növelése 
kockát aktiváló játé-
kos 2-vel növeli a 
civilizációját (1-et a 
bolygó felszínén, 1-et 
pedig a bolygó körüli 
pályán lévő űrhajója 
miatt). 
 
Mozgasd a civilizáció- 
vagy az energiajelölőt az 
erőforrássávon annyival, 
amennyit az adott 
erőforrásból szereztél! 
Mindkét erőforrásból 
legfeljebb 7-es értéked 
lehet. Ha valamelyik 
erőforrásból az összes 
rendelkezésedre álló 
mennyiséget elköltötted, 
akkor vedd le jelölőt a 
sávról, és csak akkor 
helyezd vissza, ha újra 
legalább 1-es lesz az 
értéke!

energia

civilizáció
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GYARMATOSÍTÁS

A bolygó körüli pályán keringő 
űrhajók a gyarmatosításon 
dolgoznak, bolygótól függően 
ezt diplomáciával vagy 
gazdasággal lehet elérni. 
A gyarmatosítási sáv utolsó 
mezője mutatja meg, hogy 
mely akció (megfelelő 
kockaoldal) aktiválásával 
mozgathatod előrébb egy 
megfelelő szimbólumú 
gyarmatosítási sávon lévő 
űrhajódat. 

Bolygók gyarmatosítása:

A bolygót akkor 
gyarmatosítottad sikeresen, 
ha a gyarmatosítási sávon lévő 
űrhajóddal elérted az utolsó 
(diplomácia vagy gazdaság 
szimbólumot tartalmazó) 
mezőt. Az összes kártyán lévő 
űrhajó visszakerül a játékosok 
saját galaxistáblájára, a 
csillagrendszerükre.
Vedd el a gyarmatosított 
bolygó kártyáját, és csúsztasd 
a galaxistáblád akciót 
tartalmazó része alá úgy, hogy 
a bolygón olvasható szöveg és 
a kártya pontértéke látható 
legyen! Jelentsd be az új 
összpontszámodat!

 Ezután új kártyát kell húzni a 
húzópakliból, és az imént elvitt 
kártya helyére kell helyezni, 
képpel felfelé.

diplomácia

gazdaság
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EGY GYARMATOSÍTOTT 
BOLYGÓD HASZNÁLATA

Ennek a kockaoldalnak az 
aktiválásával használható a 
galaxistáblán található, vagy 
egy gyarmatosított bolygó 
kártyán szereplő akció. Például 
a jobb oldalon látható állásnál 
a három látható akciók egyike 
használható. A bolygók akcióira 
vonatkozó további részletekről a 
doboz belsejében olvashatsz.

Fejleszd a birodalmadat;
csak -t VAGY -t használhatsz!
Költs el annyi erőforrást, amennyi a 
birodalomsávod következő szintje (a 
birodalomjelölő aktuális helyzete fölött)! 
Ezt a költséget vagy csak energiával, vagy 
csak civilizációval kell kifizetned, nem 
kombinálhatod őket! Például, hogy a 
második mezőről a harmadikra növeld 
a birodalmad fejlettségét (3-as szint), 
vagy az energiád, vagy pedig a civilizációd 
értékét kell 3-mal csökkentened, a kettő 
kombinációjával nem fizethető ki a 3-as 
költség.

A birodalmad fejlettségi szintjének 
növelésével növekszik annak 
győzelmipont-értéke (ezt a bal szélső sáv 
mutatja), emellett a rendelkezésre álló 
kockák és űrhajók számát is növelheti. 
Ha újabb űrhajót szerzel, helyezd azt 
állítva a galaxistáblád közepén látható 
csillagrendszerre! Ezt az űrhajót már 

abban a körben is használhatod, amelyikben megszerezted. Amennyiben újabb 
kockához jutsz egy fejlesztés után, azt majd csak akkor használhatod, amikor 
legközelebb sorra kerülsz. A birodalom fejlesztése akció használata után 
jelentsd be az új összpontszámodat.

Galaxistábla akció:
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KOCKÁK ÁTALAKÍTÁSA
A vezérlőtáblán található átalakító segítségével egy 
kockaoldalt tetszőlegesre módosíthatsz. Az átalakító 
használatához helyezd két rendelkezésedre álló, de még 
nem aktivált kockádat az átalakító két mezőjére, majd 
egy harmadik, még nem aktivált kockádat forgasd át 
egy tetszőleges oldalára! Ezt az akciót a körödben csak 
egyszer használhatod. Az átalakítóra helyezett két kockát 
költségként kell kezelni, már nem aktiválhatók, és a többi 
játékos nem is követheti az ezeken a kockákon látható 
akciókat. (A harmadik, átalakított kocka akciója azonban 
követhető).

EGY JÁTÉKOS KÖRÉNEK VÉGE
Miután a rendelkezésre álló kockák közül mindet aktiváltad, amit szerettél 
volna (nem kötelező mindet aktiválni), a körödnek vége. A többi játékosnak még 
lehetősége van, hogy az utoljára aktivált kockád akcióját kövesse. Ezután távolítsd 
el az összes kockát a vezérlőtábláról! A játék az óramutató járásával megegyező 
irányba halad tovább, így a tőled balra ülő játékos következik.

A JÁTÉK VÉGE
Amikor egy játékos 21 vagy annál több győzelmi ponttal rendelkezik, 
a játék a vége felé közeledik. Amikor valaki először eléri, vagy 
meghaladja a 21 győzelmi pontot, azt bejelenti, az adott forduló 
még végigmegy, hogy minden játékos ugyanannyiszor kerüljön 
sorra (a kezdőjátékos már nem kezd új fordulót). A titkos küldetéseken szereplő 
pontszámokat ne számoljátok bele a játék végét kiváltó 21 (vagy több) pontba. 

A TITKOS KÜLDETÉSEK FELFEDÉSE, PONTSZÁMOLÁS
Miután az utolsó játékos körének is vége, mindannyian 
fedjétek fel a titkos küldetés-kártyáitokat. Ha egy 
játékos sikeresen teljesíti a titkos küldetésen szereplő 
feltételeket, akkor a kártyán részletezettek szerint 
győzelmi pontokat kap. Add össze a gyarmatosított 
bolygók, a birodalom fejlettségi szintje és a titkos 
küldetés által megszerzett győzelmi pontokat! A legtöbb 
győzelmi ponttal rendelkező játékos nyer. Döntetlen 
esetén a több gyarmatosított bolygóval rendelkező 
játékosé a győzelem. Ha ebben is egyenlőség van, 
akkor a magasabb fejlettségi szintű birodalom a 
győztes (a birodalomjelölő helyzete alapján). Ha e 
tekintetben is döntetlen alakul ki, akkor a legtöbb 
megmaradt összesített erőforrással rendelkező játékosé 
a győzelem. Amennyiben pedig még ez sem döntene a győztes személyét 
illetően, a döntetlenül álló játékosok mindegyikét győztesnek kell tekinteni.

21
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A ZSARNOK GALAXIS – EGYSZEMÉLYES JÁTÉKSZABÁLY
Az univerzum legsötétebb mélységeinek 
káoszából Zsarnok Galaxis emelkedik 
fel. Kegyetlen lakosainak egyetlen célja 
van: a világegyetem minden élőlényének 
leigázása. A világegyetemünk egyetlen 
reménye te vagy, parancsnok! Vezesd 
a birodalmunkat, hogy minden erőnket 
összeszedve legyőzhessük a közelgő 
Zsarnok armadát! Ha elbuksz, nem marad 
számunkra egyetlen biztonságos hely sem 
a csillagok között.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A játékot ugyanúgy kell előkészíteni, mint egy 2 fős játszmát a következő 
módosításokkal:

• Válassz az ellenfeled számára egy Zsarnok Galaxis táblát! Ezek az alap galaxis 
játéktáblák másik oldalán találhatók. Minden különböző színű Zsarnok galaxis- 
tábla egyedi, különböző nehézségi szintek találhatók rajtuk. A nehézségi szintek 
a kezdőtől a félelmetesig terjednek.

• A Zsarnok Galaxis 0 energiával és 0 civilizációval kezd, de 4 űrhajóval indul a 
galaxistáblája csillagrendszerén.

• Ne ossz egyikőtöknek sem titkos küldetés-kártyát!
Te leszel a kezdőjátékos. A körödben ugyanazok a lehetőségeid vannak, mint 
többszemélyes játék esetén, de a Zsarnok Galaxis más szabályok szerint működik…

A ZSARNOK GALAXIS AKCIÓI
A Zsarnok Galaxis körében egyszerre csak egy kockával kell dobni. A kockát be kell 
helyezni a vezérlőtáblán a parancssorra, ezután a Zsarnok Galaxis végrehajtja az 
akciót. Ez addig folytatódik, amíg a Zsarnok Galaxis számára felhasználható kockák 
mind aktiválásra nem kerülnek.

1 energia és 1 civilizáció elköltésével egy kocka újradobására kényszerítheted 
a Zsarnok Galaxist. Ezt annyiszor teheted meg, akárhányszor csak szeretnéd, 
mindaddig, amíg elegendő erőforrás áll ehhez a rendelkezésedre. Ha nem dobatsz 
újra, vagy az újradobásoknak vége, a Zsarnok 
Galaxis végrehajtja az akciót.

A Zsarnok Galaxis által aktivált kockát 
a civilizációd értékének 1-gyel történő 
csökkentésével követheted. Ha egy kocka 
akciója használhatatlan a Zsarnok Galaxis számára (mint pl. rendelkezésre álló 
űrhajó nélkül az „űrhajó mozgatása” akció), a kockát egyszer újra kell dobni. Ha az 
újradobás után is használhatatlan marad az akció (tehát nincs hatása), a kockát félre 
kell tenni, nem kerül aktiválásra, és nem követhető. A Zsarnok Galaxis sohasem 
követi a te akcióidat.

4 űrhajó a 
galaxistáblán a 
csillagrendszeren

birodalom jelölő a 
birodalom sáv első mezőjén 

( )

az energia- és a 
civilizációjelölő 
0 értéket jelölve 
(a tábla mellett)
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 ŰRHAJÓ MOZGATÁSA
Amennyiben van űrhajó a Zsarnok Galaxis játéktábláján, mozgasd egy 

űrhajóját balról kezdve az első olyan bolygóra, amely körül még nem kering 
Zsarnok űrhajó. Helyezd az űrhajóját a bolygó gyarmatosítási sávjára! Zsarnok 
űrhajó sohasem landol egyik bolygó felszínén sem.

   GYARMATOSÍTÁS
Amikor a Zsarnok Galaxis diplomácia vagy gazdaság akciót aktivál, az 

ÖSSZES Zsarnok Űrhajó előrébb lép a megegyező típusú gyarmatosítási sávokon. 
A Zsarnok Galaxis által sikeresen gyarmatosított bolygókártyák a szokásos módon 
a Zsarnok Galaxis táblája alá kerülnek.

  ERŐFORRÁSSZERZÉS
A Zsarnok Galaxis ugyanúgy növelheti az erőforrásait, mint ahogyan a játékos, 
azzal a különbséggel, hogy a Zsarnok Galaxis tábláján lévő űrhajók által az energia 
és civilizáció is növelhető. Amennyiben a Zsarnok 
Galaxis köre végén egy erőforrásjelölő a legmagasabb 
értéken van, egy (vagy mindkét) lenti akció életbe lép. 
Ha mind a két akció életbe lép, először az energiát, 
majd a civilizációt kell végrehajtani. Ezek a speciális 
akciók a Zsarnok Galaxis következő körének végéig nem aktiválódhatnak újra.
• Ha az energiajelölő a legmagasabb értéken van – A Zsarnok Galaxis eggyel 

növeli a birodalmának fejlettségi szintjét. Ezután az energiajelölőt vedd le a 
táblájáról (értéke 0 lesz). A Zsarnok Galaxis körönkét csak egyszer fejlesztheti 
a birodalmát.

• Ha a civilizációjelölő a legmagasabb értéken van – Miután az összes 
rendelkezésre álló kockát aktiválta a Zsarnok Galaxis, vedd le az összes kockát 
a vezérlőtábláról! A Zsarnok Galaxisnak ekkor egy plusz köre következik. 
Ebben a bónusz körben csak 3 kockát használhat, és a most részletezett két 
speciális akció nem léphet életbe. Ezután a civilizációjelölőt vedd le a táblájáról  
(értéke 0 lesz)!

GYARMAT HASZNÁLATA (TÁMADÁS)
A Zsarnok Birodalom  kockájának aktiválása gyakorlatilag támadás a te 

birodalmad ellen. Az akciók a Zsarnok Galaxis tábláján vannak felsorolva (a gyarmatosított 
bolygók akcióit ne használd). Az, hogy melyiket kell 
aktiválni, a Zsarnok Galaxis fejlettségi szintjétől függ, 
csak az aktuális szint akciója aktiválódik. Ha az akciónál 
szerepel a „körönként csak egyszer használható” 
megjegyzés, minden további „gyarmat használata” akciót 
használhatatlanként kell kezelni, emiatt a kockát újra kell 
dobni, és ha az újradobás után is használhatatlan akció 
látható, félre kell tenni a kockát, nem aktiválódik, nem követheted az akciót.
AZ EGYSZEMÉLYES JÁTÉK VÉGE 
A Zsarnok Galaxis azonnal győzedelmeskedik, amint 21 vagy több győzelmi pontot ér 
el, vagy ha a birodalomjelölője a birodalomsávon a koponyát mutató mezőre lép. Ha 
pedig ezeket megelőzően te tudsz 21 vagy annál több győzelmi pontot összegyűjteni, 
azonnal nyersz.
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