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MAGYARÁZATA

Feladatjelzők

Számos�küldetés�feladatjelző(ke)t�is�használ.�Minden�
feladatjelző�egy�feladatkártyával�együtt�kerül�kiosztásra.�
A�feladat�jelző�módosítja�a�hozzá�rendelt�feladatkártya�
teljesítésének�feltételeit,�melyet�a�játék�során�fi�gyelembe�kell�
venni. 

A�feladatjelzők�a�következők:

A�feladatjelzők�
megnehezítik�a�
feladatok teljesítését 
azáltal,�hogy�
további feltételeket 
határoznak�meg.

Ha�a�feladatjelző�által�
meghatározott�feltétel�
nem�teljesül,�azonnal�
veszítettetek.

Ezt�a�feladatot�
elsőként�kell�
teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�
másodikként 
kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�
harmadikként 
kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�
negyedikként 
kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�
ötödikként�kell�
teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�
utolsóként�kell�
teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�a�
�feladat�előtt 

kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�a�
�feladat�után 

kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�a�
�feladat�után 

kell�teljesíteni.

Ezt�a�feladatot�a�
feladat�után 

kell�teljesíteni.

A teljesítési sorrend megszegése esetén azonnal elveszítitek 
a küldetést.

A �feladatjelző�nem�azt�jelenti,�hogy�az�első�ütéssel�
kell elvinni a hozzá tartozó kártyát, csak hogy a kiosztott 
feladatok�közül�ezt�kell�először�teljesíteni.



Előfordulhat,�hogy�egy�játékos�több�feladatjelzővel�ellátott�

feladatát�is�egyetlen�ütéssel�teljesíti.�Ha�ezek�a�feladatjelzők�

egymást�követőek,�például�  és , vagy  és , úgy 

kell tekinteni, hogy mindegyik feladat teljesült, függetlenül 

attól, hogy milyen sorrendben kerültek a kártyák az ütésbe.

A küldetés leírása megmutatja, hogy hány feladatkártyát 

és�melyik�feladatjelzőt/feladatjelzőket�kell�használni.�Ha�

feladatjelzők�kerülnek�a�játékba,�tegyétek�a�megjelölt�

feladatjelzőt/feladatjelzőket�képpel�felfelé�az�asztal�

közepére. Ezután húzzátok fel a feladatkártyákat és tegyétek 

őket�balról�jobbra�haladva�a�feladatjelzőkhöz�párosítva,�

az�első�feladatjelzővel�kezdve.�Egy�feladatjelző�sem�

kapcsolódhat egynél több feladatkártyához.

A�küldetés�3�feladatkártyát�és�az�1�és�2�
feladatjelzőt�használja.

Először�tegyétek�egymás�mellé�a�két�
feladatjelzőt.

Ezután�húzzátok�fel�a�feladatkártyákat�és�tegyétek�balról�
jobbra�haladva�képpel�felfelé�egymás�mellé,�kezdve�az�első�
feladatjelzővel.

Az�egymást�követő�
feladatjelzővel�ellátott�
feladatokat�lehet�akár�
egyetlen�ütéssel�is�
teljesíteni.

Előkészületek:

1. Tegyétek az asztalra 
a�feladatjelzőket

2. Tegyétek ki balról 
jobbra�haladva�a�
feladatkártyákat,�
kezdve�az�első�
feladatjelzővel.
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Parancsnoki elosztás 
esetén a parancsnok 
egyenlően�osztja�
szét a feladatokat a 
legénység közt.

Öt játékos esetén egy 
kiegészítő�szabály�lép�
életbe�a�25.�küldetéstől�
kezdve,�amelyet�a�hajó-
naplóban�a�küldetés�
száma�körüli�arany�
szegély jelez.
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nyeritek, ha a kijelölt játékos teljesíti az összes feladatot. 

A parancsnok nem jelölheti ki saját magát a feladatok 

elvégzésére.

Parancsnoki�elosztás

Ha a küldetésnél ezt a szimbólumot 
látjátok, a parancsnok irányítja a 
feladatok kiosztását. A megszokott 
módon�készítsétek�elő�a�küldetést,�de�
ne tegyetek feladatkártyát az asztal 
közepére.�A�parancsnok�felfedi�az�első�
feladatkártyát és egyesével megkérdez minden játékost, hogy 
vállalja-e�a�feladatot.�Csak�„igen”�és�„nem”�válasz�lehetséges.�
Ezután a parancsnok eldönti, hogy ténylegesen ki kapja 
a megbízatást. Választhatja saját magát is. Ismételjétek 
meg a folyamatot, amíg az összes feladat kiosztásra nem 
kerül.�Ügyeljetek�arra,�hogy�a�feladatokat�egyenlően�kell�
elosztani.�Az�elosztás�végén�senkinek�sem�lehet�kettővel�
több feladata, mint bármelyik másik játékosnak. Ha a 
küldetés�feladatjelzőket�is�használ,�a�feladatkártyákkal�
együtt�kell�kiosztani�őket,�vagyis�az�első�feladatjelzőt�az�első�
feladatkártyával együtt, és így tovább.

JÁTÉK ÖT JÁTÉKOSSAL

A�játék�alapvető�szabályai�nem�változnak�ötfős�játék�
esetén sem, de vigyázzatok, mert öt játékossal helyenként 
különösen nagy kihívások elé állíthat benneteket a játék. 
A�kaland�későbbi�állomásai�során�a�nehézség�exponenciálisan�
emelkedik.�Viszont�ha�öt�fővel�is�sikerrel�jártok,�örök�hírnevet�
szerezhettek magatoknak!

A�játék�öt�fővel�is�a�korábban�részletezett�szabályok�szerint�
zajlik, csak egyetlen, a feladatkártyákkal kapcsolatos 
kiegészítő�szabály�lép�életbe�a�25.�küldetéstől�kezdődően.�

A�küldetés�száma�körül�lévő�arany�szegély�jelzi,�ha 

használható�a�kiegészítő�szabály.
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Miután kiosztottátok a játékkártyákat és a feladatkártyákat, 

de�még�mielőtt�az�első�kör�elkezdődne,�egy�játékos�átadhatja�

az egyik feladatát egy másik játékosnak. Döntsétek el 

közösen, hogy melyik játékos adja át és melyik veszi át a 

feladatot, anélkül, hogy bármit elárulnátok a kezetekben 

tartott�kártyákról.�Használhatjátok�ezt�a�kiegészítő�szabályt�a�

27. és a 37. küldetés során is.

A feladatkártya átadása után egy játékosnak eggyel több, 

egynek�pedig�eggyel�kevesebb�feladata�lesz,�mint�előtte.�

A�játékban�lévő�feladatok�száma�nem�változik,�vagyis�nem�

rakhattok vissza feladatot a pakliba. Nem kell megnövelnetek 

a hajónaplóban a kísérletek számát, ha használtátok 

kiegészítő�szabályt.

JÁTÉK KÉT JÁTÉKOSSAL

A�„The�Crew”�három�vagy�több�játékossal�az�igazi,�de�

ketten�is�játszhatjátok,�ekkor�a�játék�előkészítése�az�alábbi�

változtatásokkal�történik:

1. Tegyétek félre a négyes rakétakártyát.

2. A megmaradt 39 játékkártyából tegyetek hetet egymás 

mellé képpel lefelé, majd újabb 7 kártyát képpel felfelé 

egyesével�az�előbbi�hét�kártyára.

3. Keverjétek össze a négyes rakétát a megmaradt 

játékkártyákkal és osszatok mindkét játékosnak 13-13 

kártyát képpel lefelé.

4.�Mindkét�játékos�vegyen�el�egy�rádiókommunikáció-jelzőt�

és tegye maga elé a zöld oldalával felfelé, valamint vegyen 

magához�egy�emlékeztetőkártyát.

5.�Tegyétek�a�segélykérésjelzőt�képpel�lefelé�az�asztalra.

6.�Keverjétek�meg�a�36�kisméretű�feladatkártyát�és�

képezzetek�belőlük�egy�képpel�lefelé�fordított�paklit.�

Tegyétek�a�feladatjelzőket�elérhető�távolságra.

Mielőtt�elkezdenétek�
az�első�kört,�egy�
játékos�átadhatja�az�
egyik feladatkártyáját 
egy másik játékosnak.
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A�SZERZŐ

Thomas�Sing�1961-ben született, és 
a�Boden-tó�partján�fekvő�Konstanz�
városában�él.�Pár�évvel�ezelőtt�a�
közgazdász�végzettségű�Sing�a�
barátaival együtt megvásárolt egy 
nagy�sarki�üzletet.�Így�elegendő�ideje�
jut a hobbijára, a matematikára, 
Miss Lupunra, és természetesen a 
játékfejlesztésre. 

Az iskolás éveiben Thomas Sing világcsúcstartó volt a Ludo 
nevű�játékban,�ezzel�be�is�került�a�Guinness�Rekordok�
Könyvébe.

Az�első�Kosmos�által�kiadott�játéka,�a�The�Crew�remekül�és�
egészen�egyedi�módon�egyesíti�a�rendkívül�népszerű�ütés-
vivős�kártyajátékok�és�a�kooperatív�játékok�világát.

A�szerző�és�a�kiadó�szeretne�köszönetet�mondani�az�összes�
játéktesztelőnek�és�szabályolvasónak�akik�a�kezdetektől�közreműködtek�
abban,�hogy�a�játék�azzá�váljon,�amit�ma�„The�Crew”�-�ként�ismerünk.�Ez�
különösen igaz Marco Armbrusterre, Wolfgang Schmidtsre és a KOSMOS 
szerkesztőségének�tagjaira.
Külön köszönet Klausnak, Ralfnak and Volkernek, akik mindig készen 
álltak�arra,�hogy�felfedezzék�a�mérhetetlen�világűrt.
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Biztonságban�landoltatok�a�Földön.�A�meglepetésszerű�
visszatérésetek�hatalmas�médiavisszhangot�váltott�ki.�A�

féreglyukon�történő�ugrás�híre�futótűzként�terjed�az�egész�
világon�–�szinte�mindenki�erről�beszél.�Minden�megpróbáltatást�

feledtet,�hogy�újra�együtt�lehettek�a�családotokkal�és�a�
barátaitokkal.�Az�űrben�töltött�hosszú�idő�után�felemelő�érzés�

újra�otthon�lenni.

A�beszámolóitok�és�a�begyűjtött�adatok�nyomán�újabb�érdekes�
elméletek�születnek.�A�Földhöz�relatíve�közel�lévő�féreglyukon�
keresztül�gyorsan�elérhető�a�kilencedik�bolygó.�Egy�mélyebb�

elemzés�megerősítette,�hogy�a�bolygó�felszíne�valóban�alkalmas�
lenne�a�kolonizálásra,�tehát�a�felfedezéseteknek�hála�nem�
várt�lehetőségek�nyíltak�meg�az�emberiség�előtt.�A�jövőben�
űrhajósokat�lehet�küldeni�a�kilencedik�bolygóra�azzal�a�céllal,�

hogy�megépítsék�az�első�űrállomást.

Így�megkezdődhet�a�legújabb�űrprogram�a�naprendszer�
peremén.�Amit�korábban�csak�tudományos�fantasztikumnak�

tartottak,�most�végre�megvalósulni�látszik:�a�csillagközi�utazás.�A�
segítségetekkel�beléptünk�az�űrutazás�új�korszakába!


