Toto rozšíĆení sestává z nøkolika êástí, které spolu êásteênø souvisejí.
Nøkteré êásti však mĎžete použít nezávisle, a pokud vlastníte první rozšíĆení,
mĎžete je kombinovat i s êástmi tohoto rozšíĆení.

Toto rozšíĆení je, oproti prvnímu rozšíĆení, trochu více provázáno – vše
se toêí kolem obĆích lodí tĆídy IV a výsadkĎ napadajících vaše lodø.
Doporuêujeme vyzkoušet oba tyto prvky souêasnø, neboČ se tøžko
oddølují (letové karty pro let IV obsahují výsadky, nové dílky obsahují
prostĆedky pro boj s výsadky atd.).
Pokud nechcete pĆíliš mnoho nových prvkĎ najednou, mĎžete pro
zaêátek vynechat lodø IIB a IIIB. Doporuêujeme zaêít se tĆemi lety
s lodømi II, III a IV, abyste si vyzkoušeli, jak fungují výsadky, než se
pustíte do složitøjších lodí.
MĎžete a nemusíte také vyzkoušet PodpĎrný tým. Na rozdíl od
Drsných štrek a Zlomyslných plánĎ, podpĎrný tým hru neztøžuje (no,
až na nøkteré zákeĆné profese), ale naopak vám pomáhá.
Jakmile si vše vyzkoušíte, je na vás, jak si celou hru nastavíte.

•

Pro zvýšení variability mĎžete kombinovat lodø ze základní hry
i obou rozšíĆení.

•

Chcete-li vøtší výzvu, mĎžete použít Zlomyslné plány a/nebo
jednu Drsnou štreku êi více z prvního rozšíĆení. Ty jsou dostaêující
pro zvýšení obtížnosti až na úroveĀ „šílená“.

•

Chcete-li naopak menší obtížnost… no… pĆiznáme se, že na to
tato pravidla nemyslela. Kdo by, sakra, chtøl nižší obtížnost?

NOV É

T ECHNOL OGIE

Tuto rozšiĆující sadu 42 nových dílkĎ mĎžete pĆidat k dílkĎm ze základní hry. Tím byste møli mít
dost dílkĎ i na lodø tĆídy IV, které naleznete v tomto rozšíĆení, a pĆedevším pak prostĆedky pro boj
s výsadky, které jsou souêástí tohoto rozšíĆení.

Stejně jako předchozí rozšíření, i toto obsahuje 42
nových dílků. Proč? Až na své cestě galaxií naberete
nějakého stopaře, zeptejte se ho…

POUŽITÍ DÍLKč
Pokud hrajete jen s tímto rozšíĆením, mĎžete hrát nejvýše ve
êtyĆech hráêích. Doporuêený postup pro použití nových dílkĎ:

•

PĆed prvním letem smíchejte všechny dílky (základní
i rozšíĆené) dohromady.

•

Hrajete-li v ménø než êtyĆech, odeberte náhodnø 25 dílkĎ
za každého nehrajícího hráêe (tj. 25 dílkĎ ve tĆech, 50
dílkĎ ve dvou).

•
•

Nepoužíváte-li lodi tĆídy IV, odeberte dalších 25 dílkĎ.
Odebrané dílky dejte do krabice, aniž by se na nø kdokoliv
díval. Tyto dílky jsou odstranøny ze hry pro celou hru (pro
všechny lety).

PĆedchozí rozšíĆení také obsahovalo sadu 42 dílkĎ, která
naopak umožĀovala hru v pøti hráêích. Vlastníte-li obø
rozšíĆení, doporuêený postup je:

•

PĆed prvním letem smíchejte všechny dílky (základní i obø
rozšiĆující sady) dohromady.

•

Hrajete-li v ménø než pøti, odeberte náhodnø 25 dílkĎ za
každého nehrajícího hráêe (tj. 25 dílkĎ ve êtyĆech, 50 dílkĎ
ve tĆech, 75 dílkĎ ve dvou).

•
•

Nepoužíváte-li lodi tĆídy IV, odeberte dalších 25 dílkĎ.
Odebrané dílky dejte do krabice, aniž by se na nø kdokoliv
díval. Tyto dílky jsou odstranøny ze hry pro celou hru (pro
všechny lety).

Nejspíš stejnø máte obø rozšíĆení, a jak to jednou smícháte,
už to nikdo tĆídit nebude. A lodø tĆídy IV si taky oblíbíte.
V tom pĆípadø mĎžete ignorovat celý pĆedchozí text a jen
si pamatovat, že za každého hráêe pod pøt odeberete
náhodnø 25 dílkĎ.

POPIS TECHNOLOGIÍ
A máme zde další sadu zcela nových zajímavých dílkĎ. Neníli výslovnø uvedeno jinak, tyto dílky se považují za nový typ
dílkĎ – manévrovací trysky se nepovažují za motory, kulometné
vøžiêky za døla, solární panely za baterky, stanovištø robotĎ za
kabiny atd.

Solární panely

není pĆímo propojen s žádnými dílky využívajícími energii,
nemá žádný efekt.
Jsou hlasy, které tvrdí, že tyto panely by dokázaly
plně nahradit lodní baterie. Většina těchto hlasů
však umlkla po konfrontaci s právním oddělením Ligy
pro využití neobnovitelných zdrojů. Silná lobby této
ligy poté svérázným výkladem pravidla „ekologická
energie musí být spotřebována na místě své
výroby” prosadila, že energie z panelů nesmí být
rozváděna lodními rozvody, aby tento fakt následně
využila k argumentaci, že panely jsou jen prakticky
nevyužitelný pokus ekologických snílků.
Solární panel nemĎže nabíjet baterie, nemĎže napájet
dílky, které s ním nejsou pĆímo propojené a nemĎže být
použit vícekrát pĆi vyhodnocení stejné karty. Pokud bøhem
vyhodnocování letové karty není aktivován žádný z dílkĎ
s panelem propojených, nevyužitá energie propadne.

PĆíklad
PĆi meteorickém roji hráê použil
zdarma štít napojený na solární
panel, aby se chránil pĆed prvním
malým meteoritem. Pokud bude
pĆi vyhodnocování dalších
meteorĎ na kartø potĆebovat
tento štít znovu, nebo bude chtít
aktivovat své dvojité dølo, aby
sestĆelil velký meteor, musí už
zaplatit baterku – solární panel
byl již pĆi této kartø použit.

Manévrovací trysky
Manévrovací trysky vaší lodi umožní mírnø
manévrovat, a uhýbat tak stĆelám,
meteoritĎm êi výsadkĎm. Nemají však žádný
vliv na rychlost lodi.
Dílek vždy obsahuje manévrovací trysky trêící
do dvou sousedních smørĎ. PĆi konstrukci lodi mohou tyto
trysky míĆit libovolnými smøry (nemusí míĆit dozadu), na obou
polích pĆed ústím trysek však nesmí nic být (stejnø jako v pĆípadø
døl êi motorĎ), jinak je to považováno za chybu konstrukce.

PĆíklad

Solární panely zachycují záĆení hvøzd
a pĆemøĀují jej na energii – tu pak poskytují
jednomu z dílkĎ s ním pĆímo spojených, které
by jinak potĆebovaly ke své aktivaci baterku.
Každý dílek s panely mĎže být použit nejvýše
jednou pĆi každém vyhodnocení letové karty. Poskytne energii
o síle jedné baterky jednomu z dílkĎ s ním pĆímo propojených
(pĆi každé kartø to mĎže být jiný dílek). Pokud solární panel

Správnø a chybnø umístøná tryska.

Manévrovací trysky mohou být použity pokaždé, když se háže
kostkami na pĆilétající malé a velké meteority, nebo malé
a velké stĆely. Hráê se rozhoduje až poté, co zná výsledek
hodu – zaplacením baterky mĎže aktivovat jeden dílek
s tryskami. Ve skuteênosti tím aktivuje jen jednu ze dvou
trysek – tu, která je kolmá na smør pĆilétajícího ohrožení. Tedy
proti útoku z boku aktivuje trysku míĆící dopĆedu êi dozadu,
proti útoku zepĆedu trysku míĆící doleva êi doprava.
Hozené êíslo se tím pro tohoto hráêe o jedna zmøní – míĆí-li
tryska smørem k vyšším êíslĎm, êíslo se zvýší, míĆí-li smørem
k nižším êíslĎm, êíslo se sníží. To odpovídá posunu lodø o
jedno pole v opaêném smøru – posádka zapnula manévrovací
trysky a mírnø s lodí uhnula. Nejlepší bude ukázat si to na
pĆíkladu.

„Woo hoo!” je tradiční pokřik, když pilot pomocí
manévrovacích trysek uhýbá meteoru nebo střele.
Doporučuje se však jej vynechat, či nanejvýš
zašeptat při menších taktických manévrech typu
„ať to namísto kontejneru se vzácným zbožím trefí
támhletu kabinu s posádkou.”
PĆestože byly manévrovací trysky pĎvodnø urêeny pĆedevším
proti útokĎm stĆelami a meteority, posádky se nauêily používat je
stejným zpĎsobem i proti výsadkĎm (viz dále Výsadky). K tomu je
však zapotĆebí pĆevzít Ćízení ruênø – manévrovací trysky mohou
být použity proti výsadkĎm jen tehdy, pokud jsou pĆímo spojeny
s kabinou s alespoĀ jedním êlenem posádky. Nejsou-li spojeny
s kabinou, mohou být použity pouze proti stĆelám a meteoritĎm.

PĆíklad
Loó prolétá meteorickým rojem. PĆi
vyhodnocování malého meteoru zepĆedu
na kostkách padlo 5. To by znamenalo
zniêení zasaženého dílku. Hráê mĎže
zaplatit baterku a aktivovat trysku míĆící
vlevo. Tím se pro nøj meteor posune
do sloupce 4, kde se neškodnø odrazí
(všichni ostatní hráêi však stále êelí
meteoru na êísle 5). Pak êelí velkému
meteoru zepĆedu. Padne 8. Naneštøstí
hráê nemá dølo ani ve sloupci 8, ani ve sloupci 7. Dølo ve
sloupci 9 mu nepomĎže, protože nemá trysku míĆící vpravo.
Stejnø tak dølo ve sloupci 6, protože manévrovací trysky
mohou hráêe posunout jen o jedna. Hráê tedy bude zasažen.
Pokud chce, mĎže obøtovat baterku a manévrovací trysky
stejnø použít, a ztratit tak propojku ve sloupci 7 namísto
nákladového prostoru ve sloupci 8.

Zábavný vesmírný videokanál „Ouch, caramba!”
se věnuje výhradně záběrům výsadků, kterým
loď prudce uhnula těsně před dosednutím,
a z elegantního přistání se tak stal legrační držkopád.

Zadrátovaná propojka
Zadrátovaná propojka sice sama neumí
nic, ale na rozdíl od spojovacího dílu ze
základní hry jistý efekt pĆece jen má.
Všechny dílky napojené na zadrátovanou
propojku jsou považovány za pĆímo
sousedící. Sousedí-li dvø zadrátované propojky nebo více, pak
všechny dílky napojené na tuto skupinu jsou považovány za
pĆímo sousedící.
Pomocí zadrátovaných propojek lze tedy napĆ. propojit
podporu životních funkcí nebo zbrojnici (viz dále) s jednou nebo
více kabinami, solární panely s jedním êi více zaĆízeními atd.
Ale pozor, zadrátovaná propojka také propojuje kabiny pro
úêely epidemie a zvýšené radiace.

Kombinovaná podpora životních funkcí
Kombinovaná podpora životních funkcí
funguje stejnø jako podpora životních funkcí
ze základní hry a z rozšíĆení, hráê si však
mĎže vybrat, kterou ze zobrazených barev
mimozemšČanĎ do kabiny napojené na tento
dílek dá. Do každé kabiny je však stále možno dát jen jednoho
mimozemšČana a na lodi stále mĎže být jen jeden mimozemšČan
každé barvy.

PĆíklad
Nakonec je tu malý meteor ve sloupci 4. Tam je loó dobĆe
uzavĆená, takže se nic nestane. I kdyby však uzavĆená nebyla,
hráê by mohl aktivovat trysky a s lodí uhnout, takže by ji
meteor zcela minul.
Manévrovací trysky mohou být použity na každý samostatný
útok, ale jen jednou na každý pĆilétající objekt (uhnout s lodí lze
tedy nejvýše o 1, i pokud má hráê více trysek v daném smøru).
Manévrovací trysky mohou být použity, kdykoliv se hází na
sloupec êi Ćádek pĆi útoku zleva, zprava, zepĆedu êi zezadu,
ne však na vnitĆní útoky (napĆ. Sabotáž), nebo na útoky, na
které se nehází kostkou (a sloupec êi Ćádek útoku je urêen
jiným zpĎsobem).

Hráê se mĎže rozhodnout do této kabiny
dát fialového êi azurového
mimozemšČana (nebo dva lidské
kosmonauty).

PĆíklad
Díky zadrátované propojce mĎže
hráê umístit do kterékoliv z kabin
hnødého a do kterékoliv jiné
azurového mimozemšČana.
Nejménø v jedné kabinø však
budou lidé.

Kulometná vøžiêka
Mimozemští experti vždy tvrdili, že jednotlivé rasy
a jejich nároky na prostředí jsou příliš odlišné, než
aby existovalo univerzální řešení. Při přezkoumání
nezávislou komisí se však ukázalo, že v podstatě
jediným problémem je mírný rozdíl v tom, co
rasy považují za příjemnou pokojovou teplotu
methanu – např. ﬁaloví mimozemšťani mají raději
teplíčko, zatímco azuroví preferují chladnější methan
se svěží vůní citronu.
Poznámka: Azuroví mimozemšČané jsou souêástí prvního
Velkého rozšíĆení. Hrajete-li bez nich, považujte obø
kombinované podpory za fialovo-hnødé, umožĀují vám tedy
umístit libovolného mimozemšČana ze základní hry. Citronové
osvøžovaêe tak zĎstanou nevyužité.

Stanovištø robotĎ

Otoêná vøžiêka s nøkolika lehkými kulomety
chrání povrch vaší lodi. Má dvø nezávislé
funkce.
Vøžiêka sama nemá dostateênou palebnou
sílu. Aby se to projevilo v síle lodi, museli
byste umístit dvø takové vøžiêky vedle sebe – pak se jejich síla
koncentruje. Každá dvojice sousedících vøžiêek pĆidává +1 do
síly lodi. Vøžiêky mohou sousedit i pĆes zadrátované propojky,
každá vøžiêka se však poêítá jen do jedné dvojice.

PĆíklad
Vøžiêky v pĆípadø A nejsou pĆímo propojené, nepĆidávají do síly
lodi nic. V pĆípadø B jsou na lodi dvø dvojice (obø propojené
pĆes zadrátovanou propojku), pĆidávají tedy do síly lodi +2.
Stejnø tak v pĆípadø C (je jedno, zda vezmeme dvø vodorovnø
spojené dvojice, êi svisle spojené dvojice).

Stanovištø obsahuje êtyĆi roboty, kteĆí si po
vøtšinu letu poklidnø visí na svých vøšácích.
Vypnutí.
Kdykoliv je to však bøhem vyhodnocování
letové karty potĆeba, mĎžete zaplatit jednu
baterku, a tím stanovištø aktivovat – až do
konce vyhodnocení této karty se roboti poêítají jako êtyĆi
êlenové posádky. To se projeví pĆedevším tehdy, pokud se
porovnává síla posádek s ostatními hráêi (Bojová zóna,
Sabotáž), nebo pokud potĆebujete mít posádku o urêité
minimální velikosti (Opuštøná stanice).

A

b

c

d

V pĆípadø D však lze vytvoĆit jen jednu dvojici sousedících
vøžiêek (protože jakákoliv dvojice musí obsahovat prostĆední
vøžiêku), pĆidávají tedy do síly lodi jen +1.
Navíc každá vøžiêka, i samostatnø umístøná, umožĀuje
sestĆelit jakýkoliv výsadek, který se pokusí vstoupit na její pole.
Poêkat… jaký výsadek? To se dozvíte dále, v kapitole „Výsadky“.
Stejnø jako mimozemšČani však roboti sami nemohou Ćídit loó,
ani neprobudí lidi ze stáze – stále tedy potĆebujete alespoĀ
jednoho lidského êlena posádky, abyste mohli pokraêovat
v letu. Roboty také nelze obøtovat v okamžiku, kdy máte ztratit
posádku (napĆ. kvĎli OtrokáĆĎm, Bojové zónø êi Opuštøné lodi).

„Šrot nebrat!” Tato slavná věta jinak málomluvného
otrokáře a piráta Drancise Frakea více méně
stanovila standard mezi otrokáři celé galaxie.
Vyvolala tak paradoxně jednu z největších stávek
umělé inteligence, která to považovala za urážlivé
a diskriminační a požadovala zakotvení rovného práva
na vzetí do zajetí do Galaktické listiny práv myslících
bytostí. Ze svého požadavku ustoupila až po rozsáhlé
anketě testující znalost a dodržování této listiny mezi
otrokáři, kde nejčastější odpověď na libovolnou otázku
byla: „Dej ty pracky pomalu nahoru a pojď se mnou.”

Zbrojnice
j
Zbrojnice zajistí, že posádka kabin k nim
pĆipojených je ozbrojená. Ozbrojení mohou
být lidští astronauti, mimozemšČané,
posádka luxusních kabin i roboti – obecnø
jakýkoliv êlen posádky na dílku pĆímo
sousedícím se zbrojnicí, kromø astronautĎ spících ve stázi.
Stejnø jako dølová vøžiêka, i ozbrojení posádky má dva
úêinky.
Ozbrojená posádka se poêítá dvojnásobnø, kdykoliv se
porovnává síla posádek jednotlivých lodí (napĆ. kvĎli Bojové
zónø nebo Sabotáži), nikoliv však tehdy, kdy je potĆeba jen
zjistit, kolik êlenĎ posádky máte (napĆ. Opuštøná stanice),
nebo když posádku ztrácíte (napĆ. kvĎli OtrokáĆĎm êi
Opuštøné lodi).

PĆíklad
Třetí efekt je, že mít v ruce pořádnou bouchačku
je neuvěřitelně cool a vaši lidé se budou cítit jako
frajeři z nějaké akční scifárny. Efekt, který to má na
morálku, se však zhruba vyrovná zvýšenému počtu
pracovních úrazů, takže v pravidlech se to neprojeví.

Kdo má nejménø
posádky, pĆijde
o náhodnø zvolenou
êást lodi (sabotér
háže kostkami, pokud
se netrefí ani na tĆetí
pokus, vzdá to).
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Pouze levá loó mĎže využít Opuštønou stanici a poté
pĆípadnø i Opuštønou loó, pravá loó nemá dost posádky
a zbrojnice zde nepomĎže. Pokud však pĆi vyhodnocování
Sabotáže pravá loó aktivuje roboty, její síla je 12,
a postižena tak bude levá loó.
A slíbený druhý efekt? Ozbrojená posádka dokáže porazit
jakýkoliv výsadek, který vstoupí na její pole. Viz dále „Výsadky“.

NOV É

Poznámka: NezapomeĀte, že roboti se poêítají jako posádka
jen tehdy, když bøhem vyhodnocování karty zaplatíte baterku.
Pokud ji nezaplatíte, roboti se nepoêítají do síly, ani nedokážou
porazit výsadek, bez ohledu na to, zda sousedí se zbrojnicí êi
nikoliv.

Dílky s nezniêitelným plátováním
S nezniêitelným plátováním jste se mohli
setkat už v prvním rozšíĆení. Zde se
objevuje
v
kombinaci
s
dalšími
komponentami a chrání celý dílek ze
zaplátované strany. Dílek vydrží zásah
malým i velkým meteoritem nebo malou êi velkou stĆelou,
pĆichází-li ze strany kryté nezniêitelným plátováním. Zásahy
z jiných smørĎ však fungují jako normálnø. Plátování také
neochrání dílek proti pĆímému zniêení, které nepĆichází
zvenêí (napĆ. Sabotáž).

T ąÍDY

L ODÍ

Toto rozšíĆení obsahuje plány lodí IIB, IIIB a IV. Lodø IIB a IIIB jsou pĆedstavovány menší a vøtší herní
deskou, pro sestavení lodi IV pak použijete druhé strany obou herních desek. Povšimnøte si, že
rozšíĆení celkem obsahuje pøt sad plánĎ lodí – to aby bylo použitelné v kombinaci s prvním rozšíĆením,
které umožĀuje hru v pøti.

DOPORUéENÝ POéET ETAP

LOò IIB

Lodø mĎžete ve vaší hĆe libovolnø kombinovat s lodømi ze
základní hry i z prvního rozšíĆení. PĆed hrou se dohodnøte,
na kolik etap hrajete a jaké lodø pĆi jednotlivých etapách hry
použijete.
Doporuêený postup je vynechat lodi tĆídy I a odehrát celkem
tĆi etapy. Po jedné stupnø II (tj. s lodí II, IIA nebo IIB), stupnø III
(tj. s lodí III, IIIA nebo IIIB) a nakonec stupnø IV (s lodí stupnø IV).
SamozĆejmø si mĎžete nastavit pravidla i jakkoliv jinak,
s libovolným poêtem letĎ a druhy lodí. Møjte však na pamøti,
že stavøní i let s lodømi stupnø IV je znatelnø delší.
Poznámka: Nøkteré karty (napĆ. profese Obchodníka) êi
pravidla (napĆ. luxusní kabina z prvního rozšíĆení) se odvolávají
na „êíslo letu“. Za êíslo letu se považuje êíslo aktuální tĆídy
lodi, se kterou letíte. V doporuêené konfiguraci je tedy êíslo
letu 2, 3 a 4.

PĆi stavøní lodi tĆídy IIB si pĆedstavte,
jako by plán lodi byl ohnut do válcové
podoby. V praxi to znamená
jediné – dílky v nejlevøjším sloupci
musí navazovat na dílky ve stejné
Ćadø nejpravøjšího sloupce. Musí mít
tedy odpovídající konektory, a pokud
dílek v krajním sloupci vyžaduje, aby
vedle nøj bylo prázdné místo (hlaveĀ
døla êi tryska manévrovací trysky

míĆící do boku), pak toto prázdné místo musí být ve stejné
Ćadø na opaêném konci lodi. Nejlepší bude ukázat si to na
pĆíkladu:

To chce pĆíklad, že?

PĆíklad

PĆíklad

B
A
C

Vrchní loó je postavena zcela špatnø, dílky nenavazují, navazují
špatnø nebo nenechávají volné místo. Spodní loó je postavena
správnø. Povšimnøte si, že dølo v pravém sloupci nahoĆe je ke
zbytku lodi pĆipojeno jen díky tomuto pravidlu.

Lodě ve tvaru pomalu rotujících válců jsou ve
vědeckofantastických ﬁlmech a knihách velmi
oblíbené. I vy máte možnost vyzkoušet si
takovou loď! I když nejspíš po jednom či dvou
letech pochopíte, proč jsou oblíbené právě jen ve
vědeckofantastických dílech.

Zásahy lodi
Díky tomu, že loó IIB neustále rotuje, jsou všechny její êásti
zasažitelné se stejnou pravdøpodobností.
PĆi útocích zepĆedu êi zezadu hoóte dvøma kostkami. Výsledek
však nesêítejte, oznamte nahlas obø êísla. Zasažen je ten
sloupec, který danou kombinaci obsahuje. Výsledek   je
tedy jiný než   .
Také útoky z boku fungují díky rotaci lodi jinak. Postupujte
následovnø. Nejprve hoóte jednou kostkou, který Ćádek bude
zasažen. PĆi hodu  nebo  není zasažen žádný Ćádek
a nemusíte pokraêovat. V opaêném pĆípadø hoóte ještø druhou
kostkou. PĆi výsledku  ,  nebo  jsou meteor, stĆela êi
výsadek „nasazeny“ na tĆetím sloupci zleva a pokraêují dle
svého smøru (dokud netrefí nøjaký dílek). Mohou pĆitom pĆejít
i pĆes okraj plánu lodi. PĆi výsledku  až  je to obdobné, jen
se zaêíná na tĆetím sloupci zprava.
Štíty a døla míĆící do boku chrání loó bøžným zpĎsobem, bez
ohledu na to, ve které êásti lodi se nacházejí.

D

Na loó letí zobrazené meteority. Na první
malý padne  a poté  . Zasažen je dílek
oznaêený A a meteorit se odrazí. Druhý je
velký a padne  . Meteorit loó mine,
nemusíte dále házet. TĆetí je malý. Padne
 a poté  . V horním Ćádku
v posledních tĆech sloupcích nic není,
meteor však pĆejde pĆes okraj
a pokraêuje dále; zasáhne tak dølo
oznaêené B, které má otevĆený konektor. Hráê nemá v tomto
smøru štít, a tak je dølo zniêeno. étvrtý meteor je velký.
Padne  . AČ už dalším hodem padne jakékoliv êíslo, meteor
bude sestĆelen dølem ve spodním Ćádku. To je dobĆe – loó je
už docela poškozena, a nebýt døla, pĆi hodu    by ji velký
meteorit zásahem do dílku C rozdølil na dva kusy. Na poslední
malý meteorit padne  a poté  , je tedy skuteênø zasažen
dílek C, nic se ale nestane. Dílek má sice zleva konektor, ale
ne otevĆený. Kdyby však padlo pĆi druhém hodu  êi více, byl
by zasažen dílek oznaêený D, a ten by zniêen byl. Jak vidíte,
dílky C a D jsou pomørnø exponovanými místy této lodi,
rozhodnø stojí za to si je chránit.
Manévrovací trysky (viz Nové technologie) pĆi použití na zásah
zepĆedu êi zezadu obvyklým zpĎsobem posouvají loó o jeden
sloupec, zásahu však nelze zcela uhnout – zásah na nejlevøjší
sloupec se pĆi použití manévrovacích trysek míĆících vlevo
pĆesune na nejpravøjší sloupec, a naopak.
Na stĆely z boku úêinkují jen na první hod kostkou (posunou loó
o jeden Ćádek nahoru êi dolĎ), na druhý hod nemají vliv.

Pojištøní a odkládání dílkĎ
Loó IIB není pojištøná. Hráê si mĎže bøhem stavøní standardnø
odkládat dva dílky na plán lodi, pĆestože místo na tyto dílky
tam není explicitnø naznaêeno.

LOò IIIB

PĆíklad
Padlo  a .
Obrázek ukazuje výsledný tvar lodi bez poêáteêního dílku.

Plány lodi IIIB byly převzaty od tajemné civilizace
Amébanů. Mohli byste se ptát, proč by kdokoliv
chtěl letět v nepravidelné lodi plné děr a křivolakých
výrůstků. My se vás ale taky neptáme, proč jste si
pořídili už druhé rozšíření, když létat se základními
loděmi je o tolik jednodušší.

Toto je velmi prostá loó a nemá vlastnø žádná zvláštní pravidla.
Až na to, že má pokaždé jiný tvar.
Na zaêátku stavøní, souêasnø s otoêením hodin, hoóte dvøma
kostkami. Dvø hodnoty, které na nich padnou, Ćíkají, která
pole nesmí být pĆi stavbø použita (jako by byla mimo plán lodi).
Umístøní dílku na pole s êíslem, které padlo na kostkách, se
považuje za chybu, a dílek musí být pĆed letem odstranøn.

PĆíklad
Padlo  a . Obrázek ukazuje, jaký tvar výsledná loó vlastnø
bude mít… a názornø tak ilustruje Amébanský pĎvod.
lodi.
lodi
lo
odi
di.

a
Pokud padne na obou kostkách stejné êíslo, jsou zakázána
jen pole s tímto êíslem. Navíc však v tomto pĆípadø všichnii
hráêi vyĆadí ze hry svou poêáteêní kabinu a startovní pole je
e
zakázáno také. Poêáteêní kabina nesmí být pĆi této stavbø
ø
použita žádným hráêem. Stavbu lodi bez poêáteêní kabinyy
mĎže hráê zaêít umístøním dílku na kterékoliv platné pole
e
plánu, pak však již na tento dílek musí navazovat.

Tip: Po skonêení stavby si zkontrolujte, jestli pro každé
hozené êíslo vidíte na svém plánu pøt nezastavøných polí
s tímto êíslem. Pokud ne, máte prĎšvih – podívejte se na plány
ostatních hráêĎ, kde je další políêko êi políêka s daným êíslem,
a odstraĀte dílky na tato pole umístøné.

Pojištøní a odkládání dílkĎ
Také loó IIIB není pojištøná a také na ni si hráê mĎže bøhem
stavøní standardnø odkládat dva dílky, pĆestože místo na tyto
dílky na plánu není naznaêeno.

éasto kladený dotaz
„MĎžu si pole, na která se nesmí stavøt, nøjak oznaêit?“
Oficiální stanovisko je, že nikoliv, ale pokud se ve skupinø
shodnete, že tohle už je na vás pĆíliš, mĎžete se dohodnout
jinak. Každopádnø však doporuêujeme dodržet pravidlo, že
kostkami se hází souêasnø s otoêením hodin.

LOò IV

PĆesýpací hodinky
Na zaêátku stavby otoête pĆesýpací hodinky a postavte je
vedle letového plánu. Po pĆesypání písku je mĎže kterýkoliv
hráê pĆetoêit a postavit na políêko III na plánu.

Let stupnø IV
V rozšíĆení najdete destiêku s pravidly pro let s lodømi stupnø IV,
pĆekryjte jí pravidla na letovém plánu. Jak vidíte, rozestupy
i odmøny jsou ještø vyšší než u letu s lodømi stupnø III. Každá ze
êtyĆ hromádek letových karet pak obsahuje dvø karty stupnø IV
(najdete je v tomto rozšíĆení) a po jedné kartø stupnø III, II a I.

Pojištøní
U lodí stupnø IV koneênø funguje pojištøní tak, jak se pojištøní
chovat má – tedy tak, aby pojišČovnø pĆineslo tuêný zisk. Každý
hráê se pĆed zahájením letu (po postavení a vybavení lodi) mĎže
rozhodnout, zda svou loó pro tento let pojistí, êi nikoliv.

Ve směrnicích Galaktické unie je napsáno: „Třídy
lodí jsou označovány římskými číslicemi I, II, III atd.”
Toto dávné nařízení vedlo k tomu, že lodě třídy IV
dlouhou dobu nebyly povoleny, protože kdykoliv
někdo poznamenal, že „atd.” by mohlo znamenat
například IV, příslušný úředník dlouho koukal do
papírů, a pak zabručel „to tady nemám”.
Teprve nedávno došlo ke zlomu. Ne že by úředníci změnili
názor, ale někomu se podařilo napasovat lodě třídy IV
na klauzuli „nestandardní a unikátní lodě”, která se do
předpisů dostala především díky sportovní vesmírné
jachtě tehdejšího předsedy komise. Díky tomu však
nemají lodě třídy IV standardizovaný tvar a designeři se
předhánějí v tom, která bude vypadat ufonštěji.

A koneênø tu máme lodø tĆídy IV – velké mezihvøzdné koráby,
jejichž plán sestavíte tak, že k sobø pĆiložíte dvø desky (zadní strany
lodí IIB a IIIB). Plány na každé desce jsou však trochu jiné, a tak
sestavení dvou náhodných plánĎ dává velké množství unikátních
tvarĎ lodí. Ano, je to tak – pĆi letu s lodømi IV má každý hráê trochu
jinou loó, podle toho, jaké plány jsou mu náhodnø rozdány.

K tomu jsou dĎležitá dvø êísla. Na
spodním herním plánu je cena
pojištøní – pokud hráê chce svou loó
pojistit, oznámí to spoluhráêĎm a na
tato pole položí pĆíslušnou êástku.
Na horní êásti lodi je výše
spoluúêasti – tedy êíslo, které Ćíká,
jaký maximální poêet dílkĎ zaplatíte,
pokud jste loó pojistili. Pokud bøhem
letu ztratíte více dílkĎ, platíte jen toto
êíslo – vše ostatní hradí pojišČovna.
Pokud ztratíte ménø dílkĎ, platíte je všechny sami. Pokud jste
však pojistné nezaplatili, toto êíslo nemá žádný vliv a loó se
považuje za nepojištønou – platíte všechny dílky, které ztratíte.
V každém pĆípadø pojišČovna shrábne êástku, kterou jste
za pojištøní zaplatili (na herním plánu ji necháváte jen jako
oznaêení, že jste pojistné zaplatili. Rozhodnout se musíte pĆed
letem, bøhem letu již není možno své rozhodnutí mønit.
Poznámka: Pokud máte první rozšíĆení, povšimnøte si, že
efekt azurového mimozemšČana Právníka se liší podle toho,
zda svou loó pojistíte, êi nikoliv.

NOV É

L E T OV É

K A R T Y

V tomto rozšíĆení najdete jak celou sadu karet úrovnø IV, tak po êtyĆech kartách do každého
z balíêkĎ I, II a III. PĆedevším je zde zcela nový typ karet – Výsadky. Výsadky si probereme ve zvláštní
kapitole, nyní se podíváme na ostatní nové karty.

NOVÉ KARTY V BALÍéCÍCH I, II A III
Do každého z balíêkĎ I, II a III pĆidáte tĆi karty VýsadkĎ (viz další
kapitola) a jednu kartu Nebezpeêný úsek.

Nebezpeêný úsek
PĆidej na vršek
hromádky dvø nové
karty stupnø II.

Text na kartø vše vysvøtluje: vezmøte dvø
karty z vyššího balíêku (Nebezpeêný úsek
z balíêku I pĆidává karty z balíêku II atd.)
a pĆidejte je na vršek balíêku letových karet.
Budou to pĆíští dvø vyhodnocované karty.
MĎže se samozĆejmø stát, že jedna
z pĆidaných karet je další Nebezpeêný úsek,
a tak se mohou neêekanø objevit tĆeba karty
z balíêku III v letu s lodí tĆídy I.

KARTY V BALÍéKU IV
Balíêek IV obsahuje, kromø výsadkĎ, stejné typy karet, které
znáte ze základní hry. PĆi podrobnøjším zkoumání karet si
však povšimnete drobných detailĎ, kterými se liší. Asi byste
vøtšinou uhádli sami, co ty nové ikonky znamenají, ale radøji si
to popíšeme.

Drsnøjší nepĆátelé
NepĆátelé fungují stejnø, OtrokáĆi a Pašeráci
z balíêku IV se však nespokojí s tím, že vás
okradou o posádku êi zboží: navíc vám na
rozlouêenou pošlou pár stĆel. O Pirátech
radøji nemluvø.

Páry meteoritĎ
V meteorických rojích z balíêku IV se mĎžete
setkat s takto naznaêenou dvojicí meteoritĎ.
Jde o velký meteorit tøsnø následovaný
malým v tom samém sloupci êi Ćádku.
Na velký meteorit se normálnø háže a Ćeší se
podle pravidel pro velký meteorit. Pokud není
sestĆelen êi jinak odražen, vyĆeší se zásah
(zniêení dílku, pĆípadnø odpadnutí dalších
dílkĎ). AČ však je êi není odražen, okamžitø
následuje malý meteorit. Na ten se neháže, zasahuje podle
bøžných pravidel pro malý meteorit pĆesnø z toho samého
smøru a v tom samém sloupci êi Ćádku jako velký meteorit.
Pokud chce hráê použít manévrovací trysky (viz Nové
technologie), posouvá se místo zásahu pro oba meteority.
Není možno použít trysky jen na jeden ze zásahĎ, nebo použít
trysky pĆi zásahu páru meteoritĎ dvakrát.

Lodi a stanice
s automatickou obranou
Opuštøné lodi a stanice v balíêku IV mají stále
zapnutou automatickou obranu. Hráê, který
chce využít takovou loó êi stanici, si musí
pĆedem hodit na naznaêenou stĆelu êi stĆely.
Pokud by se kvĎli tømto stĆelám stalo, že
hráê již nechce nebo nemĎže loó êi stanici
využít, nemusí (ani neztrácí letové dny)
a šanci má další hráê v poĆadí, za stejných
podmínek.

Posádka opouštějící loď či stanici se má držet
Protokolu nového galaktického standardu pro evakuaci.
Bod 14 tohoto protokolu je: „Zrušte automatickou
obranu.” Některé posádky si práci zlehčují a vykonávají
přímo bod 58: „Opusťte loď, ječíce.”
Sociologové tvrdí, že jde o zákonitý proces, kdy
nejistota nepřátel v tvrdých podmínkách omezuje
specializaci a vede k podvědomému sbližování
jednotlivých oborů. Piráti, otrokáři i pašeráci svorně
tvrdí, že sociologové dostanou přes držku, jestli na
ně někdy narazí.

PĆi hĆe podle pravidel pro pøt hráêĎ (viz první rozšíĆení) se
stejná podmínka týká i dalšího hráêe, který chce loó êi stanici
využít – za druhé úspøšné využití je sice nižší odmøna, ale
stĆely zĎstávají stejné.

Rozvinuté planety
Pokud pĆi boji s nepĆáteli prohrajete, postupnø se vám stanou
všechny na kartø uvedené vøci (ztráta zboží, ztráta posádky,
zásahy). Pokud vyhrajete, získáte všechny uvedené odmøny
(zboží a/nebo kredity).
PĆi hĆe podle pravidel pro pøt hráêĎ (viz první rozšíĆení) jsou po
prvním poražení pirátĎ nižší všechny postihy pĆi prohĆe (ztrácíte
o zboží a o êlena posádky ménø a ignorujete první velkou stĆelu),
ale snižují se také všechny odmøny za vítøzství (pokud odmønou
byly kredity a zboží, získáte o jeden kredit i o jedno zboží ménø).

PĆi letu stupnø IV mĎžete narazit nejen na
primitivní planety, ale i na planety s pomørnø
rozvinutou civilizací.

Zvýšená radiace
Abychom byli upřímní, truckeři používají slovo
„rozvinutá civilizace” svérázným způsobem.
Nezohledňuje takové aspekty, jako je úroveň umění
a ﬁlozoﬁe či morální hodnoty obyvatel. Planeta je
rozvinutá, má-li něco jako kosmodrom s alespoň malým
špinavým barem pro piloty, kde je možno narazit na pár
existencí ochotných nechat se najmout na jakoukoliv
práci. Má-li kosmodrom i sprchy a sociální zařízení, pak
jde o „vysoce rozvinutou civilizaci”.

ąádky se zbožím na planetách stupnø IV mohou obsahovat
i kosmonauty – pokud nakládáte daný Ćádek, mĎžete si doplnit
do prázdných kabin až uvedený poêet chybøjících lidí. Zboží
a kosmonauti na Ćádku spolu nesouvisejí – lidi si mĎžete vzít,
i když nemáte kam dát zboží, a zboží si mĎžete vzít, i když
nemáte prázdné místo pro lidi.
Hrajete-li s prvním rozšíĆením: noví lidé nemohou jít do
luxusních kabin, mĎžete je však umístit do stázových komor.
Pravidla hry v pøti hráêích umožĀují dvøma hráêĎm pĆistání
na téže planetø. Druhý z nich dostane o jednu kostiêku zboží
a o jednoho kosmonauta ménø.

TémøĆ volný vesmír

Každý dílek s posádkou,
který sousedí s dílkem
s alespoĀ jednou
baterkou, ztrácí jednoho
êlena posádky.
Každá souvislá skupinka
dílkĎ s alespoĀ 4
baterkami vybuchne.
Solární panely se pro
tuto kartu poêítají jako
dílek s jednou baterkou.

Nová žlutá karta (zvláštní událost). Nejprve
vyhodnoČte první pravidlo – z každého dílku
s posádkou, který je pĆímo napojen na dílek
s alespoĀ jednou baterkou nebo na solární
panel (a to i pĆes jednu êi více zadrátovaných
propojek – viz Nové technologie), odstraĀte
jednoho êlena posádky. Netýká se to spících
astronautĎ ve stázové komoĆe ani stanovišČ
robotĎ. Zcela vybité baterie nemají vliv.

Pak se podívejte, jestli na své lodi nenajdete souvislou skupinku
obsahující êtyĆi êi více žetonkĎ energie êi solárních panelĎ.
Opøt, skupina mĎže souviset pĆes zadrátované propojky.
Pokud ano, pak je celá skupinka dílkĎ zniêena: nabité baterky,
solární panely i všechny zadrátované propojky s nimi propojené
(i takové, které nejsou nutné k tomu, aby skupina souvisela).

PĆíklad
A: Dvø skupiny. Ta vlevo má 4 žetonky energie. Je zniêena. Ta
vpravo má jenom 3 žetonky energie. ZĎstane efektem karty
netknuta.

A

B

Je to v podstatø volný vesmír, jako vždy
býval. No, možná trochu ménø volný.
Platí pro nøj stejná pravidla jako pro každý
jiný volný vesmír. Navíc si však po jeho
bøžném vyhodnocení, ten, kdo letøl pĆi tomto
vesmíru nejrychleji (v pĆípadø rovnosti ten,
kdo je vpĆedu), háže na meteority na kartø
uvedené.
Ve hĆe s pravidly pro pøt hráêĎ platí hody
i pro druhého nejrychlejšího hráêe, netýká se jej však první
velký meteorit na kartø.

B: Jedna skupinka se 7 žetonky energie. Celá skupina vybouchne,
dokonce i propojka dole, která není na propojení skupiny nutná.
Všimnøte si baterie vlevo s jedním žetonem energie. Kdyby byl
dĆíve ve hĆe použit, baterie by byla prázdá a skupinu by to rodølilo
na dvø, každou se 3 žetonky. Lodi by se nic nestalo.

V ÝSA DK Y
Doteď to bylo jednoduché. Tady je vaše loď a tam
kolem je vesmír. Často studený, nepřátelský
a krutý, ale pořád jen tam někde venku. V tomto
rozšíření však najdete výsadky, které kousek toho
nepřátelského vesmíru, a to obzvláště zlomyslný
kousek, přinesou přímo na vaši loď.

Výsadky jsou pĆedstavovány
novými letovými kartami –
– pĆidejte si je do pĆíslušných
balíêkĎ I, II, III. Nøkteré jsou
samozĆejmø i v novém
balíêku IV. Pokud vlastníte
první rozšíĆení, pĆidejte si
také po dvou kartách do
balíêku
Drsných
štrek
a Zlomyslných plánĎ a nový druh mimozemského specialisty mezi
karty azurových mimozemšČanĎ.

Poznámka: Pokud byste chtøli hrát bez výsadkĎ, karty výsadkĎ
z letových karet (a nové karty z Drsných štrek a Zlomyslných
plánĎ) zase vytĆióte, ale møjte na pamøti, že podstatná êást
nových dílkĎ pak bude mít pro hru jen malý význam.

KARTA VÝSADKU
Karty Výsadku jsou nøkolika druhĎ, avšak základní pravidla,
která Ćíkají, jak se výsadek na vaši loó dostane a jak se po ní
pohybuje, jsou stejná.

Pro ty, které už delší dobu svrbí na jazyku
otázka – ano, přistání výsadku bývá často provázeno
hlášením palubního počítače ve stylu: „Čas T+3,
vážné vnitřní ohrožení, opakuji, čas T+3, vážné vnitřní
ohrožení.”

PĆistání výsadku
Na každé kartø výsadku je šipka ukazující, ze kterého smøru
výsadek pĆilétá. Funguje to podobnø jako meteority a stejnø
jako u nich vedoucí hráê hodem kostkami urêí pĆesný Ćádek
êi sloupec, ve kterém výsadek pĆilétá. Výsledek hodu platí pro
všechny hráêe, a ti se podívají, jaký dílek výsadek zasáhne.
Mohou nastat tĆi pĆípady:

•

Výsadek vaši loó zcela mine (aČ už proto, že kostky urêily
Ćádek êi sloupec zcela mimo loó, nebo proto, že v daném
Ćádku êi sloupci nemáte žádný dílek). V tom pĆípadø se
nestane vĎbec nic.

•

Výsadek chce pĆistát na ozbrojeném dílku, tedy na
dílku obsahujícím buó kulometnou vøžiêku nebo kabinu
s alespoĀ jedním êlenem posádky, který je ozbrojen
(kulometná vøžiêka i zbrojnice jsou nové dílky z tohoto
rozšíĆení – najdøte si jejich popis v sekci Nové technologie).
Také v tomto pĆípadø se nestane nic: výsadek na poslední
chvíli zaĆadí zpáteêku a na vaší lodi vĎbec nepĆistane
(a hráê za nøj ani nemĎže získat odmønu).

•

Výsadek zasáhne libovolný jiný dílek (štíty nebo nezniêitelné
plátování pĆed výsadkem nechrání). V tomto pĆípadø
pĆistane, bude se po lodi pohybovat a tropit neplechu.
Když však narazí na kulometnou vøžiêku nebo ozbrojenou
posádku, je zneškodnøn a hráê za nøj získá odmønu.

Máte-li na své lodi manévrovací trysky (viz Nové technologie)
pĆímo spojené s kabinou s alespoĀ jedním êlenem posádky,
mĎžete je zaplacením energie aktivovat a s lodí uhnout. Funguje
to stejnø jako uhýbání meteoritĎm êi stĆelám – výsadek na vaši
loó dopadne o jeden Ćádek nebo sloupec vedle, než kolik urêily
kostky. MĎže to vést k mnohem pĆíznivøjšímu výsledku jeho
návštøvy, nebo i k tomu, že vaši loó zcela mine.

pravidel a Ćeknøte „dva“, pak znovu pĆesunout a „tĆi“ atd. Takhle
s figurkou Čapejte, buó dokud nespotĆebujete všechny kroky
výsadku, anebo dokud nenarazíte na ozbrojenou posádku êi
kulometnou vøžiêku (viz Nové technologie).
Do poêtu krokĎ se tedy poêítá i dílek, na kterém výsadek
pĆistane. Výsadek zásadnø chodí jen po spojnicích, nikdy
nepĆeskoêí na nepropojený dílek. PĆi volbø dalšího dílku záleží
na tom, kterou tlapkou se výsadek drží.
Drží-li se levou tlapkou, bude se vždy snažit zatáêet
doleva (vzhledem ke smøru, ze kterého pĆišel êi
pĆiletøl). Když to nepĎjde, zkusí to rovnø, když ani to
nepĎjde, zkusí to doprava. Pokud by ani to nešlo, tj. pokud by
se jednalo o dílek pĆipojený ke zbytku lodi jen jednou propojkou,
pĎjde zpátky. Je to podobné, jako by nøkdo procházel bludištø
a držel se zdi levou rukou – kdykoliv to jde, zatoêí doleva,
a zpátky se vrací, jen pokud vejde do slepé chodbiêky.
Povšimnøte si, že pĆi vøtším poêtu krokĎ to obvykle znamená,
že výsadek obchází obvod lodi po smøru hodinových ruêiêek.
Výsadek držící se pravou tlapkou funguje obdobnø,
jen preferuje zatáêení doprava (pak rovnø, pak
doleva), a v dĎsledku tak obchází loó proti smøru
hodinových ruêiêek.
Tip: Naše zkušenosti ukazují, že nøkteĆí hráêi si nevødí
s pohybem ufonĎ zpoêátku rady. Nezoufejte, jste-li jedním
z nich – dĆíve êi pozdøji každý projde okamžikem prozĆení,
pochopí celou myšlenku, a dál už je to jednoduché. Než se
tak stane, požádejte jiného hráêe, který už tímto zázraêným
okamžikem prošel, aby vám s vaším výsadkem pomohl.
Tip: Máte-li jasno v pohybu výsadkĎ, pomozte blahosklonnø svým
spoluhráêĎm. Vlastnø, neberte to jako tip. Berte to jako pravidlo.

VetĆelci
První člověk, který viděl vetřelce, jej nazval
„mimozemšťan”. Mimozemští členové jeho posádky
vetřelce nazvali „člověk”. Zatímco se dohadovali
o taxonomii, vetřelec je ulovil a sežral. Proto jej teď
jednoduše nazývame „vetřelec”. Nechtěli bychom se
zase ocitnout v diskuzi „vetřelec kontra mimozemšťan”.

VetĆelci jsou jedním ze dvou základních typĎ
výsadkĎ. Pravidla pro nø jsou jednoduchá – pĆi
své cestø sežerou všechno zboží, êleny
posádky i žetony energie, na které
kter narazí,
jak ostatnø shrnuje jejich karta:
OdstraĀte tedy všechny žetonky posádky
(lidské i mimozemské), zboží a energie z dílkĎ,
pĆes které vetĆelci projdou. Výjimkami jsou:

Pohyb výsadku
Na kartø výsadku jsou dva další dĎležité údaje – kterým
smørem se pohybuje (aneb kterou tlapkou se drží) a kolik
krokĎ na vaší lodi ujde.
NapĆíklad následující výsadek pĆiletí zepĆedu,
obchází loó po smøru hodinových ruêiêek
(drží se levou tlapkou) a ujde pøt krokĎ. Jak
pĆesnø to funguje?
Ke sledování pohybu výsadku použijte figurku
vaší raketky. Postavte figurku na pole, na
které výsadek pĆistál, a Ćeknøte „jedna“.
Toto je první krok výsadku. Pak pĆesuĀte
figurku na sousední dílek podle následujících

•

zboží ukrytá díky specializaci z podpĎrného týmu (viz
PodpĎrný tým)

•

kosmonauti ve stázi (viz stázová komora z prvního
rozšíĆení)

•

ozbrojená posádka – vetĆelci jsou poraženi dĆíve, než jí
stihnou ublížit

Narazí-li vetĆelec na ozbrojenou posádku nebo na kulometnou
vøžiêku, je poražen a hráê získá uvedenou odmønu. Pokud na
nic z toho nenarazí, tak prostø udølá uvedený poêet krokĎ a pak
spokojenø odlétne (nejspíš s bĆíškem plným skla, dĆeva a plastu).

Komanda
Ceny trofejí nejsou moc vysoké a poslední dobou
šly ještě dolů. Vetřelčí hlava visící nad výčepem
je sice stále ještě téměř povinnou dekorací každé
správné vesmírné krčmy, ale čím dál více se používají
umělé elektronické náhražky, které umí koulet
očima, cvakat zubama a syčet a ze kterých nekape
barmanovi na hlavu kyselina.

PĆíklad
Loó na obrázku êelí vetĆelci. Na kostkách
padne 7. VetĆelec tedy míĆí pĆímo na
kulometnou vøžiêku a vĎbec nepĆistane.
Hráêi se to nelíbí, protože chce za výsadek
dostat odmønu – zaplatí proto 1 žetonek
energie, aktivuje manévrovací trysky (mĎže
aktivovat jen ty na zádi, ty na pĆídi nejsou
pĆímo propojeny s kabinou s posádkou)
a posune loó dopĆedu, takže vetĆelec nyní
pĆilétá v Ćádku 8. PĆistane na dílku s dølem (døla nemají na
výsadky žádný vliv). Hráê na dílek položí figurku a Ćekne „jedna“.
Protože výsadek se drží levou tlapkou, další jeho krok vede pĆímo
na kulometnou vøžiêku; výsadek je zniêen a hráê získá odmønu.

Vesmírná komanda jsou
druhým základním typem
nepĆátel. Jejich cílem je
vaši loó poškodit: nezdržují
se baterkami, zbožím ani
posádkou,
ale
hledají
místo, kam položit nálož.
Na kartø komanda je
uvedeno, po kolika krocích
položí nálož. NapĆ. komando vlevo udølá šest krokĎ a na dílku,
kam dojde, položí nálož, zatímco komando vpravo udølá êtyĆi
kroky, položí nálož, pak další êtyĆi kroky a další nálož.
Komando nálože neodpálí okamžitø, ale až v okamžiku, kdy
svou misi ukonêí (ujde pĆedepsaný poêet krokĎ). V pĆípadø,
že narazí na odpor (kulometnou vøžiêku nebo ozbrojenou
posádku), odpálí všechny nálože, které stihlo v pĆedchozích
krocích umístit. Jinými slovy – jakmile je nálož umístøna,
už bude urêitø odpálena. Jediným zpĎsobem, jak loó zcela
uchránit, je porazit komando ještø pĆed položením první
nálože. (Když pokládání nálože vyjde na krok, ve kterém je
komando poraženo, tuto nálož už neumístí.)
Nálože jsou odpáleny všechny souêasnø. Pokud je na jeden dílek
položeno více náloží (komando se mĎže v nøkterých pĆípadech
vracet pĆes stejný dílek), poêítá se stejnø jako jedna nálož.
U pokroêilých komand pokládajících více náloží mĎžete dílky
s náloží oznaêit mírným pootoêením dílku v mĆížce a po
dokonêení vyhodnocování (aČ už proto, že jste komando
nakonec pĆece jen porazili, nebo proto, že ušlo pĆedepsaný
poêet krokĎ a položilo pĆedepsaný poêet náloží) je všechny
najednou odstranit.
Pokud si při všech těch explozích najdete čas
kouknout se za odlétajícím komandem, nejspíš si
povšimnete, že se zastavilo a napjatě pozoruje vaši
loď. Komanda prý udržují neoﬁciální žebříček, na kolik
částí se loď po jejich návštěvě rozpadne.

Jak by tomu bylo, kdyby padla jiná êísla? Kdyby padlo 9,
vetĆelec by pĆistál na motoru. To by byl jeho první krok. Dalším
krokem by se pĆesunul na dílek s baterkami a sežral všechny
baterky, tĆetím krokem na kabinu v Ćádku 8 – posádka této
kabiny však pĆímo nesousedí se zbrojnicí, takže není ozbrojena
a dopadlo by to s ní špatnø. étvrtým a posledním krokem by se
pĆesunul na dølo v tomtéž Ćádku a pak by loó opustil. Hráê by
to samozĆejmø nejspíše nedopustil, aktivoval by manévrovací
trysky – vetĆelec by tím pádem loó minul v Ćádku 10.
Kdyby padlo 6, vetĆelec by pĆistál na dílku se štítem (také štíty
nemají na výsadky vliv). Druhým krokem se pĆesune na dílek
se zbrojnicí. To mu nijak neublíží – ne zbrojnice, ale ozbrojená
posádka hraje roli. TĆetím krokem by se pĆesunul do špiêky
lodi, na dølo. Odtud se nedá nikam pokraêovat, takže êtvrtým
krokem by se vrátil na zbrojnici. A to je vše – vetĆelec opouští
loó, aniž by zpĎsobil nøjakou škodu. Hráêi se ani nevyplatí
aktivovat manévrovací trysky, protože tak ani tak nedostane
odmønu, ani se jeho lodi nic nestane.
Kdyby padlo 5, vetĆelec pĆistane na êelním døle. TĆetím
krokem dojde na centrální kabinu – ta sousedí se zbrojnicí,
a vetĆelec je tedy poražen. A kdyby padlo 4, vetĆelec loó
mine. Hráê mĎže aktivovat manévrovací trysky a zmønit to na
pĆedchozí pĆípad, aby dostal odmønu.

Odmønou za poražení komanda bývá urêité množství zboží,
které mĎžete naložit na svou loó – komanda mívají špiêkové
vybavení.

Vzhledem k výše uvedené informaci vás asi
nepřekvapí, až mezi vybavením najdete i videokameru
s vysokým rozlišením a automatickým uploadem na
sociální sítě.

PĆíklad
Podívejte se znovu na naši loó
z pĆíkladu s vetĆelcem a pĆedstavte si, že
na ni útoêí toto komando a že padne 7.
Komando pĆistane na dílku s dølem (krok
jedna) a pokraêuje do kabiny (posádka není
ozbrojená, ale komando si jí nevšímá), na
manévrovací trysky, zpøt do kabiny, na
speciální nákladový prostor (êervenou
kostiêku nechají na pokoji) a na motor. To je
krok 6. Komando položí nálož a pokraêuje: zpøt na nákladový
prostor, motor, druhá kabina s posádkou, baterky, krajní motor

a zpøt na baterky. To je krok 12. Komando položí další nálož
a opustí loó. Jeden motor a dílek s baterkami jsou zniêeny.
Hráêi se to nelíbí a pĆemýšlí, že by aktivoval zadní korekêní
trysky. Vyzkouší si, jak by to dopadlo – a rychle od toho nápadu
upustí. Vyzkoušejte si sami proê.
Nakonec si ještø Ćeknøme, jak by to dopadlo, kdyby byla
posádka ve druhé kabinø ozbrojena. Komando by položilo
první nálož a pak by bylo zniêeno. Hráê by dostal odmønu,
jeden dílek by byl ale pĆesto zniêen.

Odmøna je uvedena zvlášČ za každou poraženou skupinu,
mĎžete tedy dostat jednu êást odmøny, obø, nebo nemusíte
dostat žádnou.
U dvojitého komanda odpalte všechny nálože souêasnø, a to
až po vyhodnocení obou skupin (i v pĆípadø, že jedna bude
zniêena a druhá misi dokonêí).

VetĆelêí komando
VetĆelêí komando je komando putující po vaší
lodi spolu s vetĆelcem. Funguje jako oba typy
souêasnø – po urêitém poêtu krokĎ pokládá
nálože a pĆitom sežere vše, na co cestou
narazí. Moc milá návštøva… Ale když ji
porazíte, získáte jak zboží, tak kredity.

Dvojitý výsadek
Dvojitý výsadek jsou v podstatø dva stejné
výsadky lišící se pouze tím, že každý se drží
jinou tlapkou (obchází loó jiným smørem). Na
pĆistání se háže jen jednou. Pokud výsadek
loó mine nebo pokud je místo pĆistání
nebezpeêné (kulometná vøžiêka êi ozbrojená
posádka), vyhodnocování konêí. Pokud ne,
rozdølí se na dvø skupiny, které se vydají
opaênými smøry. VyhodnoČte postupnø obø
skupiny v libovolném poĆadí.

PODPčRN Ý
Pokud se hodláte tomuhle byznysu věnovat
dlouhodobě, nejspíš vás už napadlo, že by nebylo
od věci vybudovat si zkušený tým odborníků.
Co si ale budeme povídat, investice do výchovy
pilotů a kosmonautů se neukázala zrovna jako
výhodná – meteorit nezajímá zkušenost posádky
v kabině, kterou roztříská, vetřelci také rozdíl v chuti
nepozorují, a tak jediný, kdo to ocenil, byli otrokáři,
kteří si za zboží s odborností účtovali příplatek.
O něco výhodnější se jeví sestavit si zkušený
podpůrný tým ze specialistů, kteří vám umožní
rychleji, efektivněji a kvalitněji postavit a vybavit
loď, a pak, zatímco loď prolétá bojovými zónami
a meteorickými roji, sedí si v docích v kantýně
a čekají na další kolo zakázek. A na další rundu.

Hra
obsahuje
18
karet
nejrĎznøjších profesí, pro které
mĎže najít zkušený trucker využití.
Je to široká škála odborníkĎ, od
konstruktérĎ umožĀujících rĎzné
triky bøhem stavøní êi po
dostavøní lodi, pĆes obchodníky
a úĆedníky umožĀující vám lépe zhodnotit let, až po nejrĎznøjší
„specialisty“, kteĆí vám dají výhody na hranø zákona.
Všechny karty profesí pĆed hrou zamíchejte a nechejte zatím
bokem – nebudou potĆeba, dokud nedokonêíte první let.

T Ý M

Pokud nehrajete s prvním rozšíĆením,
odstraĀte pĆedem z balíêku profesí kartu
Správce ubikací. Tato karta se vztahuje
k dílkĎm z prvního rozšíĆení a pĆi hĆe bez
nøj by nemøla plný efekt.

správce ubikací

A

V kabině s
mimozemšťanem
může být i lidský
kosmonaut.

B

V luxusní kabině může
být navíc i běžný
kosmonaut, dva
z kosmonautů ve stázi
jsou vzhůru.

Schopnosti profesí
Každá profese má dvø zvláštní
schopnosti oznaêené A a B. Když
Po skončení stavění můžeš
ntu
libovolnou komponentu
A nahradit
kartu profese získáte, ovládá váš
ou
na některém svém dílku jednou
ze samostatných komponent..
odborník
zatím
jen
první
schopnost
A.
Doporuêujeme
navíc stejným
způsobem použít i dvě další
B Můžeš
l
samostatné komponenty, ty ale
zasunout kartu pod herní plán
musíš stihnout umístit během stavění.
lodi tak, že êást B není vidøt.
Teprve až ve vašem týmu stráví nøjaký êas, zlepší se, a vy
mĎžete využívat obø jeho schopnosti A i B. Kartu vysunete,
aby byla vidøt celá.

dodavatel

Žetonky
Nøkteré karty profesí navíc mají
u jedné nebo obou schopností
obrázky speciálních žetonkĎ, které
jsou také souêástí tohoto rozšíĆení.
Doporuêujeme
tyto
žetonky
uchovávat v samostatném malém sáêku: hráê, který má
možnost používat schopnost vyžadující žetonky, si pĆíslušné
žetonky najde a položí vedle svého hracího plánu, aby je mohl
pĆi stavbø využívat.
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PROFESE V PRčB÷HU HRY
Zatímco loó stavíte pro každé kolo zcela znovu, podpĎrný tým
si budujete pro celou hru – jednou získaný odborník s vámi
zĎstává i do dalších kol, a jeho schopnosti dokonce v prĎbøhu
êasu vzrostou.

Hra na tĆi etapy
PĆi hĆe na tĆi etapy (tĆi lety) probíhá budování týmu takto:
Pro první let žádný podpĎrný tým nemáte. Musíte si nejprve
mezi truckery vybudovat jméno a ukázat, že to s létáním
myslíte opravdu vážnø. Po skonêení a vyhodnocení letu, než
zaêne druhá etapa, rozdejte každému hráêi náhodnø tĆi karty
profesí. Hráê si jednu z karet vybere a zbylé vrátí lícem dolĎ
do balíêku.
Pro druhý let pak máte tohoto vybraného odborníka, mĎžete
ale zatím využívat jen jeho první schopnost A.
Po druhém letu dostanete možnost vybrat si do svého týmu
dalšího odborníka – zamíchejte všechny zbylé karty profesí
(ty, které se v prvním letu nerozdaly, i ty, které si nikdo
nevybral) a dejte každému dvø. Z tøchto dvou karet si každý
vybere svého druhého odborníka a zbylou kartu vrátí. Kromø
toho váš první odborník mezitím získal zkušenosti a mĎžete
využívat i jeho druhou schopnost
Pro tĆetí let tak máte k dispozici tĆi schopnosti – obø schopnosti
vaší první karty A i B a první schopnost vaší druhé karty A.

Hra na êtyĆi etapy
Pokud hrajete na êtyĆi etapy (êtyĆi lety, napĆ. s lodømi
tĆíd I až IV), pak po tĆetím kole rozdejte každému už jen
jednu náhodnou kartu profese. ZároveĀ bude pĆedchozí
odborník vylepšen, takže pro êtvrtý let máte tedy k dispozici
pøt schopností: po dvou od každého dĆíve naverbovaného
odborníka a první schopnost nováêka.

Hra na více etap
I pokud chcete hrát na více než êtyĆi etapy, doporuêujeme
po êtvrtém letu už další profese nerozdávat. Do páté etapy
i všech dalších má každý hráê prostø tĆi zkušené odborníky,
a mĎže tak využívat až šest schopností. To je dost i na velmi
epickou hru.

Hra na ménø etap
Pokud nemáte êas na plnou hru a chcete si napĆíklad zaletøt
jen jeden let, mĎžete si samozĆejmø rozdat profese už
pĆed prvním letem, je to jen na vás.

Kompetitivní varianta
Tato varianta je pro soutøživøjší skupiny – pĆi
výbøru profesí mají výhodu ti, kteĆí pĆedchozí
let dokonêili nejrychleji. Tím se stává velmi
dĎležitý i výsledek prvního letu, protože tento
êlen týmu vás bude provázet po celý zbytek
hry. Pokud však vaše skupina není vyrovnaná,
radøji použijte standardní pravidla, kde má šanci
dostat se k nejoblíbenøjším profesím každý.
Výbør profesí funguje v této variantø takto:
Po skonêení každého kola (kromø posledního)
odkryjte z balíêku o jednu kartu více, než kolik

hraje hráêĎ (tedy pøt karet pĆi hĆe ve êtyĆech apod.). Nechejte
hráêe, aČ si je prohlédnou a pĆeêtou. Pak si v poĆadí, v jakém
dokonêili let, každý hráê jednu z profesí vybere a vezme. Karet
je více než hráêĎ, a tak i poslední má možnost volby.
Pokud nøkdo nedokonêil let, nevadí. Až si vyberou všichni,
kteĆí let dokonêili, zamíchejte ty karty profesí, které si nikdo
nevybral, a každému, kdo let nedokonêil, jednu náhodnø
pĆidølte.
Každý tak získá jednu kartu profese a jedna karta zbude – tu
vyĆaóte ze hry, pro pĆíští výbør profesí pĆijdou zcela nové karty.
Stejnø jako v pĆípadø základních pravidel nedoporuêujeme
pĆidølit celkem více než tĆi profese, i pokud hrajete na více
etap.

POUŽÍVÁNÍ PROFESÍ
Obø schopnosti profesí jsou na kartø podrobnø popsány – kdy
se používají a jaký mají efekt. Pokud si nejste jistí výkladem,
podívejte se do dodatkĎ, jestli tam k dané kartø nenajdete více
podrobností.
Zde si ještø ujasníme, v jakém okamžiku se pĆesnø schopnosti
používají:

•

Bøhem stavby znamená kdykoliv v dobø, kdy vy ještø
stavíte (než si vezmete êíslo nebo než se dosypou hodiny
na poli start).

•

Po skonêení stavøní znamená poté, co si vezmete
êíslo, ale ještø pĆed tím, než musíte opravit chyby a než
pĆipravujete loó k letu (posádka a baterky).

•

PĆed startem znamená až poté, co si všichni hráêi vybaví
loó, tøsnø pĆed tím, než se otoêí první letová karta.

•

Po skonêení letu znamená po otoêení poslední karty,
pĆed udølením odmøn a zaplacení ztracených dílkĎ. Neníli uvedeno jinak, platí schopnost nezávisle na tom, jestli
hráê doletøl êi nikoliv.

Více schopností používaných v jedné fázi mĎžete Ćešit
souêasnø, pokud však nøkdo trvá na pevném poĆadí, pak se
Ćeší podle poĆadí na letovém plánu (ti, jejichž figurka je vpĆedu,
se rozhodují první).

DODAT K Y
S pĆibývajícími kartami, typy dílkĎ a tĆíd lodí dochází více a více k rĎzným kombinacím, u kterých si
nemusíte být jisti, jak je vyĆešit. V dodatcích byste møli vøtšinu tøchto kombinací najít.

KARTY Z PRVNÍHO ROZŠÍąENÍ
Tuto kapitolu mĎžete ignorovat, pokud nehrajete s prvním
rozšíĆením.

Zlomyslné plány
Antimonopolní úĆad – nové typy dílkĎ nespadají do žádné
z kategorií (roboti nejsou kabiny, solární panely nejsou baterky,
kulometné vøžiêky nejsou døla, manévrovací trysky nejsou
motory).
Celní prohlídka – zboží ukryté díky profesi Pašeráka êi
Skladníka se ignoruje.

Mrtvá zóna – ani nové dílky v mrtvé zónø nefungují. Zadrátovaná
propojka nespojí dva dílky, solární panely neposkytnou energii,
zbrojnice nevyzbrojí posádku, kulometná vøžiêka nezastaví
výsadek a dvø kulometné vøžiêky nedají +1 do síly lodø.
Nestabilní zboží, Nestabilní energie – zniêeny jsou jen
dílky fyzicky sousedící. Dílky nemusí být propojeny. Takže
zadrátované propojky nebo Konstruktérova schopnost A zde
nemají vliv.
Nestabilní zboží – vztahuje se i na zboží ukryté Pašerákem êi
Skladníkem.
Nestabilní energie – solární panely nevybuchují.

Ekologická hlídka – solární panely se ignorují.

Neêekané problémy – další karta se táhne až poté, co se
provedou pĆíslušné schopnosti profesí „po skonêení stavøní“.

Kosmické záĆení – vztahuje se i na zboží ukryté díky profesi
Pašeráka êi Skladníka.

Panika – viz Kosmické šílenství.

MezipĆistání, Namátková kontrola – schopnost B ÚĆedníka
se týká jenom bonusĎ hodnocených až po ukonêení letu.
Schopnost B NávrháĆe lodí nemá na uvedené karty vliv.
Schopnost B Podvodníka vám však dává 1 kredit navíc,
získáte-li bonus z karty Zlomyslných plánĎ.
Namátková kontrola – viz MezipĆistání.
PĆepadení – dvojice kulometných vøžiêek dává normálnø +1 k síle.
Technická kontrola – solární panely se ignorují.
Už jste zakusili radost z toho, když se vám podaří chytře
umístit solární panely a energii z nich pak důmyslně
rozvést zadrátovanými propojkami do více zařízení, takže
vaše loď prakticky nepotřebuje baterky? Vyzkoušejte
si i radost z toho, když na takového chytráka pošlete
technickou kontrolu řídící se byrokratickými nařízeními
z doby, kdy se ještě solární panely nepoužívaly. Proto se
ostatně tohle rozšíření jmenuje Zlomyslné plány!

Úzký prĎlet – pĆi letu s lodí IIB nemá žádný efekt, tato loó
nemá nejkrajnøjší sloupce. Manévrovací trysky na tuto kartu
nefungují (protože na zásah se neháže).
VyĆizování úêtĎ – manévrovací trysky na tuto kartu nefungují
(protože na zásah se neháže).

Drsné štreky
Déjà vu – karty Nebezpeêný úsek a jimi pĆidané karty v balíêku
zĎstávají, a pĆidají tak nové karty pĆi druhém prĎchodu, karty
výsadku se hrají znovu jen tehdy, pokud žádný hráê výsadek
neporazil – pokud alespoĀ jeden hráê výsadek porazil (obø
skupiny v pĆípadø dvojitého výsadku), kartu odložte.

PrĎrazné projektily – zmøna sloupce êi Ćádku pomocí
manévrovacích trysek se projeví u obou zásahĎ. Není možno
manévrovat až po prvním zásahu.
Slabé zdroje – efekt karty se projeví vždy, když dílek lodi
vyžaduje energii. Je jedno, zda jde o energii z žetonku energie,
nebo ze solárního panelu. Žetonek energie „navíc“ mĎže být
nahrazen energií ze solárního panelu.
Tvrdá konkurence – pĆi pokusu využít Opuštønou loó êi stanici
s automatickou obranou nejprve dostane hráê zásahy od
spoluhráêĎ, a teprve pokud se i poté rozhodne kartu využít,
dostane zásahy od automatické obrany. Až poté, má-li
dostatek posádky, mĎže využít Opuštønou stanici nebo loó.

Azuroví mimozemšČané
Diplomat – ani diplomat
nezachrání pĆed výsadkem.

vás

Právník – loó tĆídy IV se bere buó
ó
jako pojištøná, nebo jako nepojištøná,
podle toho, zda si pojištøní zaplatíte.
Technolog – aby fungoval, musíte mít
skuteênø na lodi alespoĀ jeden žetonekk
energie, solární panel nestaêí.

Letové karty
Robopolicie – u lodi IIB êíslo 7 obsahují v rĎzných
nýc kombinacích
prostĆední tĆi sloupce, žádný z ostatních
chránøný
atních dílkĎ
díl
není – nadarmo vám neradíme, stavøjte si tuhle loó dobĆe
propojenou!

Déjà vu (varianta) – tuto kartu prostø vyĆaóte ze hry. Let
stupnø IV je se svými nejménø dvaceti letovými kartami dlouhý
až dost.
Kosmické šílenství, Panika – je-li ve stázové komoĆe êást lidí
vzhĎru díky profesi Správce ubikací, karty se na tento dílek
vztahují. Na spící posádku ve stázi a roboty (aktivované êi
neaktivované) se karty nevztahují.
Loó na zakázku – pĆi letu s lodí stupnø IV Ćada logicky
pokraêuje, dostanete tedy 30 dílkĎ.
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PODPčRNÝ TÝM
Pár komplexnøjších profesí potĆebuje podrobnøjší vysvøtlení,
ale vøtšinou jsou texty na kartách napsány tak, aby bylo zcela
jasné, jak fungují. Ve hĆe s obøma rozšíĆeními je však již tolik
rĎzných karet, dílkĎ, lodí apod., že urêitø sem tam vyvstane
nøjaká otázka. Na vøtšinu z nich si nejspíše dokážete odpovødøt
sami použitím zdravého rozumu, pokud si však chcete být jistí,
nebo pokud potĆebujete pĆesvødêit spoluhráêe, který dává
pĆednost právnickým kliêkám pĆed zdravým rozumem, møli
byste být schopni najít odpovøó zde.

3D
3
DK
Kon
on
nstr
t r uk
ukt
u
k té
kté
kt
érr

3d konstruktér

A

Jedno dělo a jeden motor
mohou být “uvnitř” lodi (bezz
prázdného políčka před
hlavní či za tryskou).

B

Označ žetonkem otáčení
jedno dělo - to se stává
otočným a může mířit
jakýmkoliv směrem.

Do
Dod
Do
odava
dava
vva
a ttell

dodavatel

A

Po skončení stavění můžeš
ntu
nahradit libovolnou komponentu
ou
na některém svém dílku jednou
ze samostatných komponent..

B

Můžeš navíc stejným
způsobem použít i dvě další
l
samostatné komponenty, ty ale
musíš stihnout umístit během stavění.

Schopnost A: Máš êtyĆi žetonky samostatných komponent
a po skonêení stavøní mĎžeš jednou z nich nahradit
komponentu na libovolném dílku na své lodi (vêetnø startovní
kabiny) – po zbytek letu se poêítá, jako by na dílku byla vytištøna
nová komponenta, pĎvodní se zcela ignoruje. U døl a motorĎ
si mĎžeš zvolit natoêení (je možno napĆ. nahradit dølo jinak
natoêeným dølem). Nová komponenta musí respektovat
pravidla stavøní (motory smøĆující dozadu, volné místo pĆed
hlavní êi za tryskou), u pĎvodní se chyby tohoto typu ignorují.
PĆípojky dílku zĎstávají stejné (mĎže tak tedy vzniknout
otevĆená pĆípojka ve smøru, kterým míĆí hlaveĀ nebo tryska).

Schopnost A: Je to tak, koneênø si nøkdo uvødomil, že loó
nemusí být úplnø placatá a že se dá stavøt ve více rovinách.
Ale všeho s mírou – umístíš-li takto více motorĎ nebo døl,
musíš nøkteré dílky odstranit jako chyby. NemĎžeš takto
umístit manévrovací trysky.

Schopnost mĎžeš využít na opravu chyb v konstrukci. NapĆíklad
mĎžeš zmønit dølo míĆící na jiný dílek na kabinu. Nebo motor
s tryskou do boku na motor s tryskou dozadu (je-li tam volné
místo). V prĎbøhu stavby tedy mĎžeš udølat zámørnø chybu,
kterou tímto zpĎsobem napravíš. Všechny neopravené chyby
i nadále znamenají ztrátu dílku.

Schopnost B: Pokud oznaêené dølo není dølem postaveným
na základø vlastnosti A, musí mít pĆed sebou jedno volné
místo. Poté mĎže míĆit skuteênø libovolným ze êtyĆ smørĎ,
i smørem, ve kterém nemá volný dílek pĆed hlavní nebo ve
kterém má jeho dílek pĆípojky. Neotáêej dílek s dølem podle
smøru stĆelby, jenom oznam, kam dølo stĆílí.

Schopnost B: MĎžeš dvø komponenty nahradit bøhem stavøní
(svá rozhodnutí mĎžeš mønit a komponenty bøhem stavøní
pĆesouvat). AČ to využiješ plnø, êásteênø êi vĎbec, schopnost
A stále platí, a další (êi dokonce stejnou) komponentu tedy
mĎžeš nahradit po dostavøní jednou ze zbylých samostatných
komponent.

Bez
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bezpečák

konstruktér

A

Chceš-li, všichni hráči (včetně
tebe) zaplatí před startem 1
kredit za každou otevřenou
část lodi.

A

B

Jednou během stavění, než
dojdou hodiny na pole START,
smíš vykřiknout “CVIČNÝ
sí
POPLACH”. Ostatní hráči musí
dvakrát oběhnout stůl než
mohou pokračovat.

Po skončení stavění označ
žetonky dva dílky - tyto dva
dílky se považují za přímo
propojené pro účely technologií
(a některých karet).

B

Po skončení stavění zvol
dílek. Všechny jeho otevřené
přípojky získají nezničitelné
plátování (označ je žetonky).

Schopnost B: Ano, to myslíme vážnø. Trocha pohybu vám
pĆi hĆe urêitø neuškodí… tedy alespoĀ tvým spoluhráêĎm.
A pokud se pĆed stavøním nedohodnete, kterým smørem
obíhat, mĎžete získat i trochu toho mezilidského kontaktu.
Pokud váš herní stĎl není obíhatelný, dohodnøte se pĆed hrou
na jiném tølocviênø-chaoticko-veselém úkolu.

Schopnost A: UmožĀuje ti spojit libovolné dva dílky,
které potĆebují být spojené, tedy napĆ. podporu životních
funkcí êi zbrojnici s kabinou, solární panel se zaĆízením
spotĆebovávajícím energii, posilovaê døl (z prvního rozšíĆení)
s dølem, dvø kulometné vøžiêky, aby ti dávaly +1 k síle, atd.
Je-li jeden z dílkĎ zadrátovaná propojka, poêítá se druhý
jako propojený se všemi dílky na ni napojenými. Spojíš-li dvø
zadrátované propojky, poêítají se obø skupiny jako propojené.
Ale pozor – dílky jsou propojené i pro úêely letových karet
Epidemie (ze základní hry) nebo Zvýšená radiace (z tohoto
rozšíĆení). Dílky však nejsou propojené fyzicky – loó pĆes
toto spojení nedrží pohromadø, nechodí po nøm výsadky, po
zniêení jednoho z dílkĎ se nepovažuje za otevĆenou êást lodi
atd.

Paš
P
Pa
aš
ašerá
ák

Vědci se divili, jak je možné, že bezdrátové spojení přenáší
epidemii. Po dlouhém intenzivním výzkumu dospěli
k poznání, jak technologie bezdrátových přenosů atmosféry
umožňuje bezdrátový přenos virů. Truckeři se pořád diví, proč
vědci nevěnovali ten čas na výzkum léčení těchto epidemií.
Nákupê
Ná
N
ákk up
á
upê
pêí

pašerák

A

Každý spojovací díl či
e
zadrátovaná propojka může
ebo
obsahovat jedno modré nebo
ajde.
zelené zboží a nikdo je nenajde.

B

Zboží ukryté v těchto
dílcích má po skončení
letu o 1 vyšší hodnotu

nákupčí

A

Během stavění můžeš mít
ky,
odložené až 3 dílky. Za dílky,
které odložíš a nepoužiješ,
nic neplatíš.

B

Tvé odložené dílky jsou
chráněné před schopnostíí A
Záškodníka. Odložené dílkyy
můžeš beztrestně vracet
zpět doprostřed stolu.

Ten nejspíš žádné upĆesnøní nepotĆebuje, ale protože všechny
ostatní profese tu jsou, tak abys ho zbyteênø nehledal.
Ná
N
á
ávrhá
rhá
háĆ
há
áĆ lodí
od
o
dí
dí

Návrhář lodí

A

Během stavění můžeš postavit
jeden dílek mimo vyznačený tvar
s
lodi (ale uvnitř hrací desky, aniž bys
tím spojil více lodí dohromady).

B

Pokud máš po skončení stavění
nejhezčí loď, dostaneš odměnu
za nejhezčí loď. Pokud dostáváš
odměnu za nejhezčí loď na konci
š
letu, dostaneš dvojnásobek. Můžeš
využít jen jednu z těchto výhod.

Schopnost A: Zboží ukryté ve spojovacích dílcích
a zadrátovaných propojkách je chránøno v pĆípadø, že máš
odevzdávat zboží (Pašeráci, Bojová zóna apod.), nebo že nøkdo
êi nøco hledá êi poêítá zboží na tvé lodi (výsadek VetĆelcĎ,
karta Celní prohlídka z minulého rozšíĆení). Zboží tam však
stále je, a vztahují se na nøj tedy karty typu Nestabilní zboží
nebo Kosmické záĆení, které s ním nakládají automaticky.
Když máš odevzdat zboží, nemusíš, ale mĎžeš odevzdávat
ukryté zboží. Je-li všechno tvé zboží ukryté a nemáš-li ani
žetonek energie, nemusíš odevzdat nic.
NapĆíklad: Karta vyžaduje odevzdání 3 zboží. Máš 3 ukrytá
modrá, 1 êervené zboží a 1 žeton energie. MĎžeš odevzdat
êervené zboží a žeton energie. Nebo ochránit žeton energie
tím, že odevzdáš své êervené a 2 modrá zboží. Neexistuje
zpĎsob, jak se vyhnout odevzdání êerveného zboží.
Schopnost B: Pokud z letu odstoupíš, hodnota zboží se zvyšuje
pĆed tím, než se dølí dvøma.
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Schopnost A: Dílek musí být samozĆejmø k lodi pĆipojen a musí
být postaven na poli uvnitĆ sítø souĆadnic. U lodi IIIB to mĎže být
i jedno z polí zakázaných kvĎli hodu kostkou. Postavíš-li omylem
více takových dílkĎ, všechny až na jeden oprav jako chybu. Dílek
nesmí spojit více lodí. Lodø se však mĎžou dotýkat. (Poznámka
o zákazu spojování lodí je zde kvĎli lodi IIA z prvního rozšíĆení.)
Schopnost B: Extra odmønu získáš, pokud na ni máš nárok
(ve hĆe v pøti tedy staêí mít druhou nejhezêí loó, a to i po
dostavøní). Pokud ji získáš po dostavøní, po skonêení letu
už máš právo nejvýše na bøžnou odmønu – cena Asociace
lodních návrháĆĎ se udøluje jen jednou. Na získaný bonus nelze
uplatnit schopnost B Podvodníka ani schopnost B ÚĆedníka.
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obchodník

A

Před startem můžeš
nakoupit tolik žlutého
zboží, kolik je číslo letu,
každé za 1 kredit.

B

Po skončení letu můžeš
pro všechny hráče (včetně
tebe) změnit cenu jedné
barvy zboží o jedna, musí
však zůstat nejméně 1.

Schopnost A: Zboží normálnø umístíš do skladovacích
prostor. Pokud o nøj po cestø nepĆijdeš, mĎžeš ho na konci se
ziskem prodat.
Schopnost B: Nesmíš snížit cenu modrého zboží z 1 na 0, jinak
je dovoleno cokoliv. Cenu møníš po konci letu, mĎžeš ji zmønit,
aČ už doletíš êi nedoletíš, a zmøna platí pro všechny hráêe (pro
ty, co doletøli, i pro ty, co nedoletøli). Ti, co nedoletí, tedy musí
poêkat s prodejem zboží, než let skonêí – seêtou zboží s pĆípadnø
zmønønou cenou, a teprve celkovou sumu pak dølí dvøma.

podvodník

A

Po skončení stavění můžeš ještě
přiložit až tolik dílků, kolik je číslo
letu. Pokud však ostatní dostavěli,,
k.
pak již nejvýše jeden otočený dílek.

B

Vždy, platíš-li během letu či za
ztracené dílky kredity, zaplať o 1
méně. Získáváš-li během letu kre-dity, získej o 1 navíc. Kredit navíc
získáš i za případné umístění či
nejhezčí loď.

Schopnost A: MĎžeš si tedy vzít žetonek s poĆadím a pak ještø
nøkolik dílkĎ dostavøt (až êtyĆi pĆi letu s lodí tĆídy IV) podle
bøžných pravidel. Poêítej je nahlas. Pokud ostatní dostaví
dĆíve, než stihneš toto právo plnø využít, mĎžeš pĆiložit nejvýše
jeden dílek, v tomto okamžiku už však nesmíš dílky otáêet. (Ani
podvodník by totiž nemøl ostatní zdržovat – buó rychlý.)
Schopnost B: Sleva se vztahuje na všechny platby bøhem
letu, vêetnø plateb jinému hráêi (VyĆizování úêtĎ). Platby se
vždy berou jako celek a sleva se uplatĀuje jen jednou. Pokud nic
neplatíš, sleva se samozĆejmø neuplatní. Bonus se vztahuje na
všechny zisky bøhem letu, na odmønu za poĆadí (pokud doletíš)
a na odmønu za nejhezêí loó (pokud ji získáš). Nevztahuje se na
zboží nebo posádku luxusních kabin.
Sleva ani bonus se nevztahují na pĆípadné platby êi zisky pĆed
startem (schopnost A Obchodníka, schopnost A Bezpeêáka,
odmøna po dostavøní u schopnosti B NávrháĆe lodí atd.).
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Projektant

A
B

Během stavění můžeš mít
rozestavěné dvě nesouvislé
(nepropojené) části najednou.
Před stavbou označ pět polí
lodi nesousedící spolu ani se
m
startovním dílkem. Postavíš-li tam
odpovídající dílek, získá
získáš 2 kredity.

Schopnost A: MĎžeš tedy položit dílek tak, že nesouvisí se
zbytkem lodi, a pak pĆipojovat další dílky ke kterékoliv z tøchto
dvou skupin. Jakmile obø skupiny spojíš, mĎžeš založit novou
nesouvisející skupinu – v žádném okamžiku však nesmíš
mít více než dvø. Pokud po skonêení stavøní není tvoje loó
propojená, musíš jednu z nesouvisejících skupin odstranit
jako chybu. Stavíš-li najednou více lodí (loó IIA z pĆedchozího
rozšíĆení), pak v každém okamžiku jen jedna z nich mĎže být
rozestavøná ze dvou êástí.
Schopnost B: Žetonky (modrou kostiêku, êervenou kostiêku,
kosmonauta, mimozemšČana kterékoliv barvy a energii) polož
na políêka své lodi ještø pĆed zaêátkem stavøní. Nesmíš oznaêit
políêka sousedící se startovní kabinou a nesmíš oznaêit žádná
dvø sousedící políêka. U lodi IIIB to musíš udølat ještø pĆed
hodem (buó použij pole, která nemají êísla, nebo mĎžeš risknout,
že dané êíslo nepadne). Moc nezdržuj.
Když pak bøhem stavøní umístíš odpovídající typ dílku na
žetonek, polož žetonek na tento dílek, když je to jiný typ dílku,
žetonek odhoó. Jak je naznaêeno na kartø, odpovídající dílky
jsou:

•

Modrá kostiêka – dílek obsahující alespoĀ jeden bøžný
nákladový prostor.

•

éervená kostiêka – dílek obsahující alespoĀ jeden speciální
nákladový prostor.

•

Kosmonaut – kabina nebo luxusní kabina (ne roboti nebo
stázová komora).

•

MimozemšČan – podpora životních funkcí libovolné barvy
(i nepĆipojená ke kabinø).

•

Žetonek energie – solární panel nebo dílek obsahující
alespoĀ jednu baterku.

Po dostavøní a opravø chyb získáš za každý odpovídající dílek
2 kredity. Žetonky vraČ do banku. Za nesprávné dílky nic
neztrácíš. Za dílky, které jsi kvĎli chybám stavby musel odložit,
nic nezískáš.
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přípojkář

A

Během nebo po skončení
stavění můžeš propojit až dva
sousední dílky bez přípojek
mezi sebou žetony napojení.

B

Během stavění můžeš umístit
žeton univerzálních připojek
přes kterýkoliv dílek.

Schopnost A: MĎžeš propojit jen sousední dílky, a to jen tehdy,
pokud ani jeden z nich nemá v daném smøru pĆípojku. Na rozdíl
od SváĆeêe êi Obchodníka nemĎžeš svou schopností opravovat
chyby. Loó musí být stále souvislá – pokud chceš pĆipojit dílek,

který by jinak nedržel, musíš pĆípojku pĆiložit hned po pĆiložení
dílku. Po skonêení stavøní smíš jen pĆidávat propojky mezi
dílky, které by pĆes ostatní dílky držely i bez toho.
Schopnost B: Dílek získá univerzání pĆípojky do všech êtyĆ
stran, bez ohledu na to, jaké pĆípojky pĎvodnø møl, a to i pokud
jde o dílek s dølem, motorem êi manévrovacími tryskami. Stále
však platí, že pĆed hlavní a za tryskou musí být volné místo, dílek
tak bude mít v daném smøru otevĆenou pĆípojku. Pokud by šlo
o dílek s nezniêitelným plátováním, poêítá se, jako by dílek žádné
nezniêitelné plátování nemøl. Zkrátka a dobĆe, používejte to na
nøjaké normální dílky uprostĆed lodi, a bude to bez problémĎ.
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reklamní agent

A

Před startem si tipni, kteří hráčii
a v jakém pořadí dokončí let
(včetně tebe). Za každé správně
tipnuté pořadí získáš 2 kredity,
za uhodnuté odstoupení 1.

B

Pokud doletíš, dostaneš
za každou venkovní hranu
dílků krytou nezničitelným
plátováním 1 kredit (za
pronájem reklamních ploch).

Schopnost A: Tipuj tøsnø pĆed startem (po vybavení lodí).
MĎžeš k tomu použít již nepotĆebné žetonky s êísly. Každému
hráêi dej takové êíslo, kolikátý si myslíš, že doletí, nebo mu
nedávej žádný žetonek, pokud si myslíš, že nedoletí vĎbec.
Za úspøch se poêítá, pouze když hráê s pĆidøleným êíslem
dokonêí let pĆesnø na tipovaném místø, nebo když hráê bez
êísla z letu odstoupí. NezapomeĀ si taky vzít êíslo. (Nebo ne.)
Schopnost B: Každá strana dílku krytá nezniêitelným
plátováním se poêítá zvlášČ, za nøkteré dílky je tak tedy možno
získat až tĆi kredity. Poêítá se i plátování ze schopnosti B
Konstruktéra. Strana se nepoêítá tehdy, pokud pĆed ní není
volné místo, nebo pokud místo pĆed ní je souêástí díry uvnitĆ
lodi (zcela obklopené dílky). Vyhodnocuje se podle stavu lodi na
konci letu, a jen pokud let dokonêíš.
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rozvědčík

A

Můžeš se dívat i na čtvrtou
hromádku letových karet.
Na karty se smíš dívat i
poté, co jsi dostavěl, pokud
ještě někdo jiný staví.

B

Před zahájením stavění
máš 20 vteřin, aby ses
podíval na karty. Na karty
se smíš dívat, i když jsi
ještě nic nepostavil.

Schopnost A: Pokud máš tuto profesi, êtvrtou hromádku
je samozĆejmø potĆeba pĆipravit už pĆed stavøním. Dej ji
výraznø stranou, aby se nepopletla s ostatními
hromádkami, ale abys na ni dobĆe dosáhl
áhl
(napĆíklad na letový plán, kolmo k ostatním
hromádkám).
Schopnost B: Zatímco se díváš,
ostatní pozpátku odpoêítávají êas, aby
se nenudili – jakmile dopoêítají, otoêí
se hodiny a všichni mohou zaêít
stavøt. Buóte velkorysí a nepoêítejte
nepĆimøĆenø rychle.
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skladník

svářeč

A

Na každém dílku s nákladovými
a
prostory může být jedna
ně
červená kostička v bedně
na obyčejné zboží.

A

Během stavění můžeš
š až
ojky
dvě jednoduché přípojky
napojit na dvojité.

B

Při ztrátě zboží sám
rozhoduješ, které
kostičky či baterky
né
vydáš. Chceš-li, obyčejné
kl
zboží ve speciálních nákl.
prostorech nikdo nenajde.

B

Po skočení stavění
é
označ až tři otevřené
přípojky žetonem
zavaření - nepovažují se
za otevřené.

Schopnost B: Zboží ukryté ve spojovacích dílcích
a zadrátovaných propojkách je chránøno v pĆípadø, že máš
odevzdávat zboží (Pašeráci, Bojová zóna apod.), nebo že nøkdo
êi nøco hledá êi poêítá zboží na tvé lodi (výsadek VetĆelcĎ,
karta Celní prohlídka z minulého rozšíĆení). Zboží tam však
stále je, a vztahují se na nøj tedy karty typu Nestabilní zboží
nebo Kosmické záĆení, které s ním nakládají automaticky.
Když máš odevzdat zboží, nemusíš (ale mĎžeš) odevzdávat
ukryté zboží. Je-li všechno tvé zboží ukryté a nemáš-li ani
žetonek energie, nemusíš odevzdat nic.
NapĆíklad: Karta od vás vyžaduje odevzdání 3 zboží. Máš
3 modrá ukrytá v speciálních nákladových prostorách,
1 êervené zboží a 1 žeton energie. MĎžeš odevzdat êervené
zboží a žeton energie. Nebo ochránit žeton energie tím, že
odevzdáš libovolná 3 zboží. Pokud chceš ochránit êervené
zboží, musíš se vzdát 3 modrých zboží nebo 2 modrých zboží
a žetonu energie (porovnej s pĆíkladem u Pašeráka).
Pozor – ani se Skladníkem není ztráta zboží okamžik, kdy je
dovoleno pĆeskládávat zboží nebo používat spalovací reaktor
(dílek z prvního rozšíĆení), to lze jen pĆi nakládání zboží.

Sp
Spr
S
p
pr á
ávc
ce ubik
biik
b
ik ací
cí
cí

správce ubikací

A

V kabině s
mimozemšťanem
může být i lidský
kosmonaut.

B

V luxusní kabině může
být navíc i běžný
kosmonaut, dva
z kosmonautů ve stázi
jsou vzhůru.

Schopnost B: Stále platí, že do luxusní kabiny není možno bøhem
letu doplĀovat lidi. Odmønu za cestujícího dostaneš, pokud na
konci letu je v luxusní kabinø alespoĀ jeden astronaut. Pokud
jsou dva êlenové posádky ve stázové komoĆe vzhĎru, vztahují
se na ni pravidla jako pro kabinu (napĆ. pro karty Kosmické
záĆení, Zvýšená radiace, Epidemie, Kosmické šílenství), a tato
posádka mĎže být i ozbrojená. Nebo je mĎže sežrat vetĆelec.
Technicky to však kabina není (pro Antimonopolní úĆad nebo
schopnost B Projektanta). Není také možno umístit do ní
mimozemšČana. Zbylí dva êlenové posádky, kteĆí spí, se stále
ignorují.

Schopnost A: Místa, kde jsou jednoduché pĆípojky napojené na
dvojité, oznaê žetonem (aby bylo jasné, že to není chyba). MĎžeš
to dølat až bøhem letu pro pĆipojení získaného dílku, nebo po
dokonêení stavøní. Žetonky mĎžeš pĆesouvat (tj. napojíš-li
takto více než dva dílky, mĎžeš si až po dostavøní vybrat, které
z nich svaĆíš správnø a které se rozpadnou jako chyba).
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úředník

A

Před startem můžeš
získat tolik letových dní,
kolik je číslo letu plus
počet ﬁgurek na letovém
plánu před tebou.

B

Po skončení letu můžeš
rozhodnout, že odměny za
pořadí jsou o 4-3-2-1 vyšší
čí
či nižší a odměna za nejhezčí
loď o 2 vyšší či nižší.

Schopnost B: Zmøna se týká všech hráêĎ, kteĆí odmøny
dostávají. Oba typy odmøn mĎžeš ovlivnit nezávisle na sobø
(stejnými nebo opaênými smøry). MĎžeš to udølat i v pĆípadø,
že jsi nedoletøl. NapĆíklad na konci 3. letu se rozhodneš, zda
bonusová odmøna za poĆadí bude 16–12–8–4, 12–9–6–3
nebo 8–6–4–2 a odmøna za nejhezêí loó +8, +6 nebo +4.
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záškodník

A
B

Během stavění si můžeš brát
át
čů,
odložené dílky ostatních hráčů,
ků.
jako by byly na hromadě dílků.
Před začátkem letu můžeš
každému hráči sebrat jednoho lidského člena posádky
(ne z luxusní kabiny). Polož jej
na spojnici dvou jeho dílků.
Je-li jeden z těchto dvou dílků
zničen, je zničen i ten druhý.

Schopnost A: Sebrané dílky mĎžeš použít, dát mezi své
odložené dílky – anebo je tĆeba jen hráêi sebrat a vrátit (lícem
nahoru) doprostĆed stolu. Ale abys pĆi tom záškodniêení
nezapomnøl stavøt svou vlastní loó!
Schopnost B: Na každou loó se ti podaĆilo propašovat svého
agenta. Ten sice loó tøsnø pĆed letem opustí, ale pĆedtím ještø
stihne provést drobou sabotáž na strategickém místø lodi.
Každý soupeĆ tedy ztrácí tebou zvoleného lidského êlena
posádky (pokud má stázovou komoru, mĎže okamžitø místo
nøj probudit nového). Odebraná figurka nadále nepĆedstavuje
kosmonauta, ale oznaêuje jeho êin – polož ji na pĆípojku mezi
dvøma propojenými dílky daného hráêe. Tyto dílky mají od
tohoto okamžiku svázané osudy – zniêením kteréhokoliv z nich
je zniêen i ten druhý.
PĆi výbøru spojek, které budeš sabotovat, zbyteênø nezdržuj.
Ostatní ti mohou poradit, pokud si všimnou slabého místa na
nøêí lodi.

PąEHL ED

NOV ÝCH

Solární panely

DÍL Kč

Stanovištø robotĎ

Nejvýše jednou pĆi vyhodnocování každé
letové karty mĎže tento dílek poskytnout
energii o síle jedné baterky jednomu z dílkĎ
s ním pĆímo propojených.

Za baterku je možno do konce letové karty
dílek aktivovat a poêítá se pak jako êtyĆi
êlenové posádky. Není možné je ale
odevzdávat êi ztrácet, ani nemohou Ćídit loó.

Manévrovací trysky

Kulometná vøžiêka

V obou smørech, kterými trysky míĆí, musí
být volné místo, jinak se to považuje za chybu.
Jednou po každém hodu na zásah z nøjakého
smøru je možno zaplacením baterky
aktivovat jednu trysku kolmou na tento smør,
a uhnout tak lodí o jedno pole (zásah se
vlastnø posune o jeden Ćádek êi sloupec ve smøru trysky).
Efekt není kumulativní. Proti výsadku se mĎže použít tryska,
jedinø je-li pĆímo propojena s obydlenou kabinou.

•

Každá dvojice propojených vøžiêek se
poêítá jako +1 do síly lodi.

•

Kulometná vøžiêka porazí výsadek, který
vstoupí na její pole.

Zbrojnice
Posádka ve všech dílcích pĆímo spojených
se zbrojnicí je ozbrojená, což znamená:

Zadrátovaná propojka

• PĆi porovnávání síly posádky lodí se každý

Dílky propojené pĆes zadrátovanou
propojku nebo pĆes souvislou skupinu
zadrátovaných propojek se považují za
pĆímo propojené pro úêely technologií
i letových karet.

ozbrojený êlen posádky poêítá dvojnásob.

• Ozbrojená

posádka porazí
který vstoupí na její pole.

výsadek,

Dílkyy s nezniêitelným plátováním

Kombinovaná podpora životních funkcí

Ze stran, kde je plátování, není dílek
zniêitelný malými ani velkým stĆelami, ani
meteority.

Hráê se mĎže rozhodnout do obyêejné
kabiny pĆímo spojené s tímto dílkem dát
místo
lidské
posádky
jednoho
mimozemšČana kterékoliv z uvedených
barev.

MANUÁL PRO EXTRÉMNÍ SITUACE
Situace
Porovnávání síly posádky lodí
(Bojová zóna, Sabotáž)

Zjištøní velikosti posádky
(Opuštøná stanice)

Aktivovat roboty?

Pomohou zbranø?

Doporuêeno.

Rozhodnø. (× 2)

Doporuêeno.

Ne.

Ne.

Ne.

Ztráta posádky
(OtrokáĆi, Opuštøná loó, …)

Hra Vlaadi Chvátila
Graﬁka krabice a hry: Radim „Finder” Pech
Ilustrace: Niemi, Tomáš Kučerovský
Sazba a design: Filip Murmak, František Horálek
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Chtěl bych poděkovat všem těm oddaným, zkušeným nebo
jen odvážným truckerům, kteří si trouﬂi testovat toto rozšíření
v brněnském klubu nebo na četných akcích, zejména pak Ládinkově
víkendu ve Štokách, Festivalu Fantazie, Gameconu, Osadnících Evropy,
Merklíně, Deskohraní a dalších. Toto rozšíření je vybudováno na vašem
smíchu a slzách. Speciální poděkování patří Petrovi, dilli, Filipovi
a Martině, nejvytrvalejším truckerům, které znám.
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