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TARTALOM

•  6 kék bábu (meeple), az új bábukészlettel már akár 6-an is játszhatjátok a 
játékot.

•  1 matricalap (az első játék előtt a Kylo Ren matricákat ragasszátok fel a kék 
bábukra)

• 1 Kylo Ren személykártya (        a frakciójele )
•  18 űrlapka (amik a      jellel vannak megjelölve, így könnyű megkülönböztetni, 

és szétválogatni őket)  
• 6 pontlapka 50/100
• 12 felszereléslapka (6 lézerkard és 6 sugárvető)
• 1 sárga speciális kocka
Az egyes játékelemek részeletes leírása következik:
6 PONTLAPKA 
A pontlapkák könnyebbé teszik a játékosok számára az aktuális pontjuk 
számontartását. Ha a játékos átlépi a pontozósáv 0-s mezőjét, akkor 
megkapja az egyik pontlapkát, amit úgy tesz maga elé, hogy az 50-es szám 
legyen látható, és amit mindenki láthat. Ha másodszor is átlépi ez a játékos a 
0-s mezőt, akkor megfordítja a pontlapkáját, így a 100-as szám lesz felül.

18 ÚJ ŰRLAPKA
Keverjétek össze az új űrlapkákat az alapjáték lapkáival. Majd tegyétek a lapkákat, 
mint rendesen, több képpel lefelé fordított pakliba. A játék során a lapkákat a 
többi lapka mellé kell tennetek, ahogy az alapjátékban is — kereskedelmi 
útvonalat kereskedelmi útvonal mellé, és aszteroidamezőt aszteroidamező mellé. 
Bemutatjuk az új űrlapkákat:

előlap

hátlap

1. kiegészítő

A bolygó mindkét 
oldalán befejezi a 

kereskedelmi 
útvonalakat. 

Az aszteroidamező mindkét 
oldalán befejezi a 

kereskedelmi útvonalakat. 

Ez a lapka 
4 különálló 

aszteroidamezőt 
tartalmaz.

Ez a kiegészítő csak a STAR WARSTM CARCASSONNE játékkal együtt 
játszható, vagy teljesen vagy csak részben felhasználva a kiegészítőt.  
A STAR WARS™ CARCASSONNE szabályai változatlanok maradnak.
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12 FELSZERELÉSLAPKA (6 lézerkard és 6 sugárvető)

A játék megkezdése előtt minden játékos a többi
játékelemen kívül kap még 2 felszereléslapkát is a
színében (lézerkard és sugárvető).

Amikor a játékos leteszi egy bábuját egy űrlapkára,
akkor mellé teheti a felszereléslapkái egyikét is. 
Kiválasztja vagy a sugárvetőt vagy a lézerkardot, leteszi 
azt a bábuja mellé úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy ehhez a bábuhoz
tartozik, de ne fedje le a lapka egyetlen fontos információját se.

A játékos egy bábujához csak legfeljebb egy felszerelést tehet. Innentől kezdve
az a felszereléslapka a játékos adott bábuja mellett marad, amíg a bábu le
nem kerül az űrlapkáról, akkor a bábu és a hozzátartozó felszereléslapka is
visszakerül a játékos készletébe. 

LÉZERKARD
Ha a játékosnak egy olyan bábuja megy harcba, amelyiknél a
lézerkard van, akkor +1-t adhat a legnagyobb értékű dobott
kockájához. Így ha a legnagyobb értékű kockadobása 6, akkor 7
lesz az értéke.

SUGÁRVETŐ
Ha a játékosnak egy olyan bábuja megy harcba, amelyiknél a
sugárvető van, akkor a csatában az egyik normál kocka helyett
a sárga speciális kockát használja. A sárga speciális kockán a 3,
4, 5, 6, 7 és 8 számok vannak. Ha például a játékos a nagy bábuját
használja, akkor a 2 normál kocka helyett 1 normál és a sárga
speciális kockát használja. Az nem számít, hogy melyik bábui és
frakciójelei vesznek részt a harcban, a játékos, csak legfeljebb 3
kockát használhat a csatában.

2. Egy bábu lerakása

3. Így kell harcolni az új felszerelésekkel

Te a kék játékos vagy. A bá-
budnak lézerkardja van. A piros
játékos egy sugárvetőt adott a
bábujának. A körödben összekötöd
a két aszteroidamezőt. Harcra
kerül sor.
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SPECIÁLIS ESET: 
Lézerkard és sugárvető kombinálása
A játékos egy bábujának vagy egy lézerkardot vagy egy sugárvetőt adhat. De a játék 
folyamán megtörténhet hogy a játékos lézerkardos és sugárvetős bábuja együtt 
megy harcba, ha kereskedelmi útvonalak vagy aszteroidamezők összekapcsolódnak. 
Ebben az esetben a játékos lézerkardjának előnyét (+1 a legnagyobb értékű 
kockadobáshoz), és a sugárvetőjének az előnyét (sárga speciális kocka) egy 
csatában használva kombinálhatja, így az elérhető legnagyobb érték a 9.

Sugárvető sugárvető ellen
Ha 2 vagy több játékos olyan csatában vesz részt, amiben több bábu is sugárvetőt 
használ, akkor a sárga kockát sorban használjátok, és mindenki jegyezze meg 
milyen számot dobott vele.

2. dobás:  Q S
Kék játékos                  Piros játékos ellen 

Második kísérletre kék és piros játékos is egy 5-öst dob legnagyobb eredményként. Mivel a kék 
játékosnál van a lézerkard, így az 5-öse 6-os lesz, és megnyeri a harcot. Piros játékos leveszi a 
bábuját és a sugárvetőjét, visszateszi őket a készletébe. Mivel 1 kockát használt, 1 pontot kap.

+1
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Mindent megtudhattok Carcassonne játékról, amit csak szeretnétek 
a www.carcassonne.de oldalon 

Válaszokat találtok a kérdéseitekre, és a legfrisseb játék információkhoz juthattok hozzá.
Több Carcassonne terméket és 
más játékokat, a cserealkatré-
szeket is beleértve találhattok a 
webshopunkban:
www.cundco.de

A frakciójel miatt a kék játékos kap egy plusz kockát. Piros játékos a sárga kockát hasznája 
a normál kocka helyett, mivel van nála egy sugárvető.

1. dobás: Q T
Kék játékos Piros játékos ellen 

A lézerkard miatt a kék játékos legnagyobb dobása (6) 7-es lesz. 
Piros játékos is egy 7-est dob a sárga kockával. Holtverseny. 
Mindkét játékos kap 1 pontot és a harc folytatódik.
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Forgalmazó: Gamer Café Kft.
2030 Érd Budai út 28
web: www.compaya.hu
email: info@compaya.hu


