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JAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

6x

AKarty Akcji

72x

12x Kart Pomocy

Wielki Konflikt Kosmiczny w 5406 roku zmusił Ciebie i
Twoją kolonię do ucieczki na odległe rubieże kosmosu. Nie
jesteście jednak sami. Wojna zmusiła do ucieczki też inne
kolonie. Wszystkie robią co tylko w ich mocy, by pozyskać
cenne surowce na jeszcze nieodkrytych planetach. Twoje
zadanie: zniszczyć inne Kolonie. Dyplomacja na nic się
nie zda. Najpierw strzelaj, potem sprawdzaj, czy to byli
wrogowie...
12x
Na naszej stronie internetowej
znajdziesz film pokazujący jak grać w
Mothership:

mothership-game.com/
how-to-play
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PRZYGOTOWANIE GRY
STREFA GRY
Poniższa instrukcja pokazuje jak
rozłożyć grę Mothership dla 2 - 6
graczy.
Zależnie od preferencji graczy,
podczas gry w Mothership
można użyć zasad opcjonalnych.
Ilustracja po prawej przedstawia
rozłożoną grę dla czterech
graczy niekorzystającą z żadnych
dodatkowych zasad.
• Rozłóż planszę pośrodku strefy
gry.

A

• Potasuj
Karty Akcji i uformuj
z nich zakrytą talię. Przygotuj
też miejsce na stos kart
odrzuconych.

I
A

J

• Umieść Minerały i Gaz
obok talii
Kart Akcji.
• Trzymaj wszystkie pięć kości w
pobliżu, gotowe do użycia.

STREFA GRACZA
KAŻDY GRACZ OTRZYMUJE:
• 1x Drzewko
• 1x Statek Kolonii
Technologiczne
• 1x Statek Matkę
• 2x Punkty
• 3x Myśliwce
Wytrzymałości
•
•

L

W
U
S
2x TBombowce
3x VDziała Obronne

H

GEnergii
4x LTechnologii

• 15x
•

• 4x Znaczniki Kontroli
(pudełko zawiera
zapasowe znaczniki)

• 1x Kartę Pomocy
(opcjonalna)

A
A

• 2x
Karty Akcji z
talii
Kart Akcji.

• 1x Panel Kontrolny

G

H

Gracze kładą otrzymaną Energię i Punkty
Wytrzymałości na Panelu Kontrolnym Statku Matki
wedle swojego uznania.
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UKŁAD PLANSZY
• Umieść na planszy wybrane Kafelki Asteroid (Asteroidy,
s.15). Asteroidy dzielą planszę na mniejsze fragmenty i
możesz użyć dowolnej ich liczby.
• Gracz rozkładający planszę umieszcza w rogach
planszy Statki Kolonii. Pozycja startowa Statków
Kolonii może jednak ulec zmianie, zależnie od
wybranego układu planszy. Upewnij się, że Statki
Kolonii nie znajdują się na krawędzi planszy.

W

W

• Możesz umieścić jedną lub dwie planety gazowe w
dowolnym miejscu na planszy. Pomimo swojej wartości,
gracze nie będą o nie walczyć tak zażarcie, jak o
planety skaliste.

• Następnie należy umieść na planszy planety skaliste
(od jednej do siedmiu). Należy przygotować o jedną lub
dwie planety skaliste więcej, niż wynosi liczba graczy
(przykład: 4 graczy = 5 - 6 planet skalistych). Planety
mogą znajdować się na Kafelkach Asteroid.
• Gracze mogą teraz rozłożyć swoje statki na planszy nie
dalej niż dwa pola od swoich Statków Kolonii (patrz
poniżej).

W

BALANS GRY
Jedną z cech gry Mothership jest zmienna strefa gry. Każda gra będzie się od siebie różnić. Możesz dowolnie zmieniać i
tworzyć nowe układy planszy.
Zbalansowana rozgrywka jest kluczową cechą gry Mothership. Mimo że szalone układy planszy mogą przynosić dużo
radości, gracze mogą chcieć, by wszyscy mieli równe szanse na wygraną. Należy się upewnić, że żaden z graczy nie jest
zbyt osłonięty przez asteroidy albo ma zbyt łatwy dostęp do wielu planet.
Spójrz na przykładowy układ powyżej. Każdy gracz w ciągu swojej pierwszej tury z łatwością dotrze do jednej planety
skalistej. Piąta planeta skalista znajduje się zwykle na środku planszy i jest głównym obiektem konfliktów w grze.
Gracze mogą mieć dostęp do dwóch dodatkowych planet skalistych pod warunkiem, że znajdują się w odpowiedniej
odległości od wszystkich graczy.
Zrozumienie jak planety wpływają na balans rozgrywki jest niezwykle ważne przy tworzeniu porywających map. Im więcej
planet skalistych jest w grze, tym większy jest przepływ Minerałów, a im większy przepływ Minerałów, tym szybciej
gracze będą w stanie odkrywać nowe Technologie i gra będzie krótsza. Dodatkowe jedna lub dwie planety skaliste
na gracza zapewniają zrównoważony rozwój gry. Wprowadzenie do gry planet gazowych jest dobrym sposobem na
zwiększenie liczby planet do kontroli bez wpływania na tempo gry.

L

I

I

Więcej przykładów układów planszy gier dla 2, 3, 4, 5, i 6 graczy znajduje się w sekcji Układy Planszy na stronie 27.
Oczywiście gracze mogą tworzyć własne układy planszy, ale te przykłady powinny być dobrym punktem odniesienia.
Więcej układów planszy znajduje się na stronie: mothership-game.com/board-layouts/
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ROZGRYWKA
W Mothership istnieją dwa główne tryby gry: Wyniszczenie i Gra na Punkty Zwycięstwa. Mimo że Mothership zostało
zaprojektowane z myślą o Wyniszczeniu, oba tryby są równie wciągające, ale faworyzują różne style gry. Poniższe zasady
dotyczą trybu Wyniszczenia. W grze na Punkty Zwycięstwa należy zastosować alternatywne zasady opisane na stronie 23.

CEL GRY
Celem wyniszczenia jest unicestwienie innych graczy.

W
T

Gracz jest unicestwiony, kiedy albo jego Statek Kolonii,
albo jego Statek Matka, Myśliwce i Bombowce
zostaną zniszczone. Jako że Działa Obronne można
odbudowywać, nie uwzględnia się ich podczas eliminacji.

U

S
V

W

Jeśli Statek Kolonii gracza zostanie zniszczony kiedy
ma jeszcze działające jednostki, zostają one zniszczone.
Wszystkie kontrolowane przez niego planety stają się
neutralne. Gracz odrzuca wszystkie swoje karty i surowce.

TURY I RUNDY
Tura to moment, którym gracz może poruszyć swoimi
statkami. Kiedy wszyscy gracze rozegrają swoje tury,
kończy się runda. Żeby ustalić kolejność rozgrywki, należy
rzucić kością K12. Gracz z najwyższym wynikiem zaczyna.
Potem kolej następuje zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
KOLEJNOŚĆ GRACZY: W swojej turze gracz może
wykonać wiele różnych akcji w dowolnej kolejności.
Należy poinformować wszystkich graczy o wszystkich
akcjach w danej turze. Gracze mogą poruszać swoje
statki, atakować, wydawać surowce, budować Działa
Obronne, przekierowywać Energię i używać
Kart Akcji
w dowolnej kolejności i z dowolną liczbą statków. Z drugiej
strony każdy statek ma określoną kolejność w jakiej mogą
wykonywać akcje lub fazy. Pojedynczy statek ma dwie fazy,
w które mogą aktywować na turę w poniższej kolejności:
1. Faza Ruchu i 2. Faza Ataku.

G

V
A

FAZA RUCHU: Gracze mogą poruszyć swoje statki o
tyle, o ile pozwala im ich moc silników. Jeśli chce, gracz
może pominąć tę fazę. Moc silników każdego ze statków,
mierzona w polach, jest podana na Panelu Kontrolnym.
Statki mogą poruszać się przez pola zajmowane przez
statki danego gracza, ale nie mogą skończyć ruchu na
zajętym polu. Nie mogą się jednak poruszać przez planety,
Statki Kolonii i wrogie statki.

W
•
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AKarty Akcji i LTechnologia przenoszące statek
zużywają jego fazę ruchu (Karty Akcji, s.14).

FAZA ATAKU: W fazie ataku można zaatakować wrogi
statek (Walka, s. 10) albo planetę. Siła ognia każdego
statku mierzona jest poszczególnymi kośćmi (np. K4, K6, K8,
K10 lub K12) i jest podana na Panelu Kontrolnym.

V

• Atakowanie asteroid i Dział Obronnych nie zużywa
fazy ataku (Asteroidy, s.15).

U

• Zdolności Statku Matki zużywają jego fazę ataku
(Drzewko Technologiczne, s.12).
WAŻNE: Statek nie może się poruszyć lub przenieść po
zaatakowaniu.

G

ENERGIA: Na Panelu Kontrolnym (Panel Kontrolny, s. 7),
gracze mogą przekierować Energię (niebieskie kostki) do
innych podsystemów (niebieskie rzędy), żeby zmienić jak
daleko Statek Matka może się poruszać, z jaką siłą może
atakować lub jaki atak jest w stanie przetrzymać. Trzeba
tego dokonać przed poruszeniem Statku Matki, bo potem
Energia jest zablokowana do początku następnej tury.

U

g

G

U

KONIEC TURY: Tura się kończy, gdy wszystkie statki się
ruszyły albo zaatakowały lub gdy gracz zadecydował,
że nie wykonuje więcej akcji. Gracz może teraz zebrać
surowce (Surowce, s. 11) i sprzedać
Karty Akcji (Karty
Akcji, s. 14).

A

PANEL KONTROLNY
U
H
W
U
UStatek Matka rozpoczyna grę z 12x HPunktami Wytrzymałości. Stan podsystemów zależy od ich poziomu GEnergii.
Zanim gracz przemieści swój UStatek Matkę może on przekierować GEnergię do innych podsystemów, żeby zmienić jak
daleko UStatek Matka może się poruszać, z jaką siłą atakować lub jaki atak jest w stanie przetrzymać. G Energia jest
zablokowana do początku następnej tury. Podsystem może nie mieć przypisanej GEnergii.
Panel Kontrolny przedstawia rozkład mocy trzech podsystemów Statku Matki, podstawowe statystyki jednostki i
Punkty Wytrzymałości Statku Kolonii. Cztery górne rzędy odnoszą się do Statku Matki gracza.

PODSYSTEMY STATKU MATKI

UStatek Matka może się poruszyć.
BRONIE: Kość, którą UStatek Matka atakuje (K2, K4, K6,
SILNIKI: O ile pól

K8, K10 or K12). W pudełku nie ma kości K2. Żeby uzyskać
wynik K2, należy rzucić kością K4: Wynik nieparzysty
oznacza 1. Wynik parzysty oznacza 2.

U

OSŁONY: Jeśli Statek Matka gracza przegra wymianę
ognia, osłony pochłoną otrzymane obrażenia (całkowity
rzut kością z premiami) zanim pozostałe obrażenia obniżą
jego Wytrzymałość. Osłony regenerują się pod koniec
każdej tury, także tur przeciwników.

H

HPUNKTY WYTRZYMAŁOŚCI: Punkty życia UStatku

Matki w odstępach co 1 punkt. Czerwona kostka oznacza
obecny stan statku. Należy przesunąć kostkę za każdym
razem, gdy statek straci lub zyska Punkty Wytrzymałości.

H

POZOSTAŁE INFORMACJE

W

H

W

STATEK KOLONII: Punkty Wytrzymałości Statku
Kolonii są w odstępach co 4 punkty. Czerwona kostka
oznacza obecny stan statku. Należy przesunąć kostkę
za każdym razem, gdy statek straci lub zyska Punkty
Wytrzymałości. Żeby obniżyć kostkę na niższy poziom,
wszystkie 4 punkty obrażeń muszą zostać zadane naraz.
Na przykład, Jeśli Statek otrzyma 7 punktów obrażeń z
jednego ataku, znacznik spada tylko o jeden poziom (4x
Punkty Wytrzymałości).

H

H

STATYSTYKI: Pozostałe statki mają określoną prędkość,
siłę ataku i co może i co nie może być ich celem ataku.
KOSZT: Lista akcji, które można wykonać w trakcie
gry i koszt z nimi związany. Koszt na Drzewku
Technologicznym to ? zamiast konkretnej wartości, bo koszt
zależy od poziomu wykupowanych ulepszeń (Drzewko
Technologii, s. 12).

L

SILNIKI

BRONIE

OSŁONY

STATEK MATKA
WYTRZYMAŁOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ
STATKU

STAN
JEDNOSTEK
GRACZA

KOSZT ULEPSZEŃ
STATYSTYK W
MINERAŁACH

ZALEŻY DO KUPOWANEGO POZIOMU ULEPSZEŃ.
POSZCZEGÓLNE KOSZTY NA DRZEWKU.
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JEDNOSTKI
Każdy gracz ma dostęp do pięciu różnych typów jednostek. Na początku gry wszystkie floty będą identyczne, ale, wraz
z rozwojem gry, gracze będą podejmować decyzje, które zmienią siłę ich statków, ich prędkość i umiejętności. Poniższa
sekcja opisuje podstawowe statystyki wszystkich jednostek i dotyczące ich zasady. Wszystkie ważne informacje na temat
gry są podane na Panelu Kontrolnym.

MYŚLIWIEC
Każdy gracz rozpoczyna grę z trzema

S

SMyśliwcami.

Szybkie i zwinne Myśliwce to lekkie jednostki poświęcające siłę ognia na rzecz mocy
silników, co pozwala im na poruszanie się o 4 pola. Mimo że nie są w stanie uszkodzić
większych statków, Myśliwce świetnie się sprawdzają w unieszkodliwianiu innych
Myśliwców, Bombowców, Dział Obronnych i w osłabianiu osłon Statku Matki. Myśliwce
mogą też atakować planety. Siła ataku Myśliwca to rzut kością K6.

S

T

V

BOMBOWIEC
Każdy gracz rozpoczyna grę z dwoma

T

U

S

TBombowcami.

Z mocą silników 3 pól Bombowce może i są wolne, ale prędkość nadrabiają siłą ognia.
Atak haubic Bombowców zadaje K8 obrażeń i z łatwością niszczy wrogi pancerz, osłony
Statku Matki, planety i Działa Obronne. Bombowce, mimo swojego potężnego arsenału,
nie zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych celach i nie radzą sobie z Bombowcami i
Myśliwcami.

U
S

T

V

T

STATEK MATKA
Każdy gracz rozpoczyna grę z jednym

UStatkiem Matką.

UStatek Matka jest najpotężniejszym i najwszechstronniejszym statkiem w grze. Statek Matka
dysponuje regenerującymi się osłonami pochłaniającymi obrażenia i turbo laserami, które
są w stanie unicestwić wszystko na swojej drodze. Dedykowany Panel Kontrolny pozwala na
dopasowywanie strategii gracza do sytuacji przez możliwość zmiany mocy silników, broni i
osłon co turę. Inwestując w Technologię, możesz wyposażyć go w śmiercionośny arsenał.

L

STATEK KOLONII

Każdy gracz rozpoczyna grę z jednym

WStatkiem Kolonii.

Statki Kolonii są kosmicznymi domami Kolonii graczy. Jest zupełnie nieuzbrojony i jego
jedynym zadaniem jest zapewnianie schronienia do czasu, aż nie znajdziecie odpowiedniej
planety, którą będziecie mogli nazwać domem. Trzeba go bronić za wszelką cenę.

WStatki Kolonii są nieuzbrojone i nie mają określonej mocy silników. Nie są też sklasyfikowane
jako statki, więc wszystkie AKarty Akcji lub umiejętności LDrzewka Technologicznego
działające na statki nie dotyczą WStatków Kolonii. Jeśli WStatek Kolonii znajdzie się w pasie
asteroid, obowiązują normalne zasady (Asteroidy, s. 15). Jako że WStatek Kolonii nie może
atakować, nie może też rzucać kością na obronę. Jeśli WStatek Kolonii gracza zostanie
zniszczony, wszystkie jego jednostki zostają natychmiast zniszczone.

H
H

H
H

W

PUNKTY WYTRZYMAŁOŚCI: Punkty Wytrzymałości
Statku Kolonii są
oznaczone czerwoną kostką. Czerwona kostka oznacza obecny stan statku. Każde pole
Wytrzymałości symbolizuje 4x Punkty Wytrzymałości statku. Żeby obniżyć kostkę na
niższy poziom, wszystkie 4 punkty obrażeń muszą zostać zadane naraz. Na przykład, jeśli
Statek otrzyma 7 punktów obrażeń z jednego ataku, znacznik spada tylko o jeden poziom (4x
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HPunkty Wytrzymałości).

DZIAŁO OBRONNE

VDziała Obronne, czasem nazywane VStrażnikami, to jednostki, które można w każdej chwili
kupić i umieścić na planszy wedle potrzeby. W trybie Wyniszczenia Strażnicy nie powstrzymują
porażki gracza, jeśli jego UStatek Matka, SMyśliwce i TBombowce zostały zniszczone. Nie
są też sklasyfikowane jako statki, więc wszystkie AKarty Akcji lub umiejętności LDrzewka
Technologicznego działające na statki nie dotyczą VDział Obronnych.
Gracz może rozstawić tyle VStrażników, na ile pozwala mu Kolonia (do trzech). Na początku
gry żaden z graczy nie ma dostępnych Strażników. Żeby móc rozstawiać VStrażników, należy
odblokować taką umiejętność LTechnologiczną (Drzewko Technologiczne, s. 12).
ROZSTAWIENIE: W trakcie swojej tury gracz może
zapłacić 1x Minerał, żeby umieścić Strażnika obok
statku, który zakończył swój ruch. Po rozstawieniu
Strażnika obok statku nie można dokonać kolejnego
rozstawienia przy tym statku w tej samej turze. Gracz może
rozstawić dowolną liczbę Strażników w jednej turze.
Należy pamiętać, że Statek Kolonii nie jest statkiem,
więc nie można rozstawiać przy nim Strażników bez
pomocy innego statku. Strażnik może być rozstawiony w
pasie asteroid (Asteroidy, s. 15), ale będzie musiał najpierw
przetrwać atak asteroid. Jeśli mu się uda, Strażnik będzie
mógł pozostać na tym polu bez potrzeby rzucania kości
przeciwko asteroidom.

I

V

V

W
V

V

V

V

V

WALKA: Strażnicy nie mają fazy ataku. Jeśli w dowolnym
momencie przeciwnik poruszy się na pole sąsiadujące
ze Strażnikiem, przeciwnik będzie musiał się zatrzymać
i zakończyć swoją fazę ruchu, a Strażnik zainicjuje
wymianę ognia kością K6.

V

V

Na potrzeby rozpatrywania walki Strażnik zawsze jest
Atakującym. Jeśli Strażnik zostanie rozstawiony obok
wielu przeciwników, gracz może wybrać kogo Strażnik

V

ZASADA CZUWANIA
PLANETY: Wszystkie
przyjazne Działa Obronne
mogą bronić kontrolowane
przez gracza planety, jeśli
są rozstawione na polu
sąsiadującym z tą planetą.
Zanim przeciwnik będzie
mógł zaatakować planetę,
będzie musiał najpierw
zniszczyć broniącego ją
Strażnika.

V

V

zaatakuje w pierwszej kolejności. Jeśli gracz rozstawi
Strażnika obok wrogiego Strażnika, gracz rozstawiający
Strażnika jest uważany za atakującego.

V

V

VDziała Obronne są w stanie atakować wszystko poza
Planetami i HPunktami Wytrzymałości WStatków Kolonii.
VDziała Obronne atakują natychmiast, gdy przeciwnik

znajdzie się w ich zasięgu, więc nie mogą zostać zaatakowane
przez kilka statków naraz lub atakować razem z innym statkiem.
Otrzymują i dają jednak premię od Skrzydłowego (Walka, s.
10).
Może się wydarzyć, że statek, który przegrał wymianę ognia
zostanie na polu sąsiadującym ze Strażnikiem. W takiej
sytuacji Strażnik natychmiast zaatakuje ponownie - nie ma
znaczenia z jakiego powodu statek pozostał na danym polu.
Oznacza to, że statek, który przegrał wymianę ognia, może być
zaatakowany kilkukrotnie w jednej turze.

V

V

DEZAKTYWACJA: Gracz może dezaktywować
rozstawionego Strażnika, gdy jest już niepotrzebny.
Może to zrobić w dowolnym momencie w swojej turze, ale
wydane Minerały do niego nie powracają.

I

V

WSTATKI KOLONII:
Przyjazne UStatki Matki,
SMyśliwce, TBombowce
i VDziała Obronne mogą
bronić WStatku Kolonii,

będąc na sąsiadującym z
nim polu. Żeby zaatakować
Statek Kolonii, przeciwnik
musi najpierw zniszczyć
wszystkich jego obrońców.
Jeśli zdarzyłoby się, że
wszystkim Koloniom zostały
tylko Bombowce, należy
ignorować tę zasadę.

W

T

9

WALKA
Kiedy atakujący statek znajduje się na polu sąsiadującym
ze statkiem przeciwnika, który jest celem ataku, obaj
gracze rzucają kośćmii ataku swoich statków i dodają
do nich dostępne premie z Drzewka Technologicznego
(Drzewko Technologiczne, s. 12). Jeśli gracz chce użyć
Karty Akcji, musi to zadeklarować przed rzutem kośćmi i
przed wyborem
Kart Akcji przez obrońcę (Karty Akcji, s.
14). Statek z najwyższym całkowitym wynikiem wygrywa.
W przypadku remisu żaden statek nie otrzymuje obrażeń.

L

A

A

Taka sytuacja określana jest wymianą ognia. Statek, który
przegrał wymianę ognia, otrzymuje tyle obrażeń, ile wynosił
całkowity wynik rzutu przeciwnika. Zwycięzca otrzymuje
szczątki statku (Surowce, s. 11). Po zaatakowaniu statek nie
może się ruszyć w tej turze.

S

T

V

WAŻNE: Myśliwce, Bombowce i Działa Obronne
mogą zadawać obrażenia tylko określonym statkom
(Jednostki, s. 8-9).

UStatek Matka i WStatek Kolonii to jedyne jednostki
w grze używające HPunktów Wytrzymałości, które
są symbolizowane przez czerwone kostki na Panelu
Kontrolnym. Kiedy SMyśliwiec, TBombowiec lub VDziało
Obronne otrzymają obrażenia, zostają one zniszczone i
należy je zdjąć z planszy.

U

Termin „osłony” odnosi się wyłącznie do osłon Statku
Matki. Jeśli Statek Matka przegra wymianę ognia,
otrzymuje obrażenia równe całkowitemu rzutowi kością
wraz z premiami. Osłony pochłaniają tyle obrażeń, ile
mogą. Reszta obrażeń zmniejsza Wytrzymałość statku.

U

H

• Atakowanie planety zużywa fazę ataku statku (Planety,
s.16).

V

• Wymiana ognia z asteroidami lub Strażnikiem nie
zużywa fazy ataku statku (Asteroidy, s. 15).

T

S

• Jeśli Bombowiec wygra z Myśliwcem,
Bombowcowi udaje się umknąć z życiem.

T

ATAK WIELOMA STATKAMI
Gracze mogą atakować kilkoma statkami naraz. Dopóki
statek sąsiaduje z celem i może zadać mu obrażenia,
dopóty może włączyć się do wymiany ognia. Oba statki
rzucają sumują wyniki rzutów kośćmi i dodają do nich
odpowiednie premie. O tym, że w ataku weźmie udział kilka
statków, trzeba zadeklarować przed rzutem kością. Jeśli
gracz przegra wymianę ognia jednym statkiem, nie może
dodać ataku innego statku do pierwszej wymiany ognia.
BĄDŹ OSTROŻNY: Jeśli łączna wartość ataku
atakujących statków jest niższa niż całkowita wartość
rzutu obrońcy, wszyscy atakujący zostają zniszczeni lub
otrzymują pełne obrażenia.

ZASADA SKRZYDŁOWEGO
Jeśli broniący się statek sąsiaduje z przyjaznym statkiem,
należy dodać +1 za każdy taki statek do swojego rzutu.
Jeśli ten statek przegra wymianę ognia, tylko on otrzyma
obrażenia.
UWAGA: Statki dające premie od skrzydłowego nie muszą
być w stanie zadać obrażeń atakującemu statkowi.
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SUROWCE
Wszyscy gracze zaczynają grę z identycznymi flotami. Dzięki surowcom gracze mogę odblokować nowe umiejętności,
prowadząc ich do zwycięstwa. Surowce leżą w strefie gry obok talii
Kart Akcji. Gracze kładą zebrane surowce obok
Panelu Kontrolnego lub Drzewka Technologicznego. Stan posiadanych przez graczy surowców jest jawny.

L

A

I

J

Istnieją dwa rodzaje surowców: Minerały (zielone kostki), i Gaz (fioletowe kostki). Zbieranie surowców z
produkowanych przez Statek Kolonii i Planety kończy turę. Podczas tej fazy gracze mogą sprzedać
Karty Akcji za
surowce podane na karcie (Karty Akcji, s. 14). Wydane surowce wracają na odpowiedni stos surowców. Jeśli w stosie
surowców skończą się kostki, należy oznaczać stan surowców w inny sposób.

W

IMINERAŁY: Minerały można wykorzystać do zakupu
AKart Akcji, rozwoju LTechnologii, budowy VStrażników

i badania planet. Koszt każdej z akcji jest podany w dolnej
części Panelu Kontrolnego.

I

Niezależnie od gry Minerały zawsze będą najcenniejszym
surowcem. Głównymi elementami taktyki każdego gracza
powinno być zwiększanie własnej produkcji Minerałów i
odcinanie przeciwników od ich źródeł.

I

ZBIERANIE SUROWCÓW

A

JGAZ: Gaz można wykorzystać do zwiększenia rzutu
UStatku Matki lub VStrażnika w wymianie ognia o
maksymalnie 4. 1x JGaz to +1 do rzutu. JGaz może być
użyty zarówno przy obronie, jak i ataku, ale nie można go
wykorzystać podczas atakowania planety.

W niektórych grach, zależnie od rozłożenia planszy,
Gaz może się okazać niezwykle rzadki. Nie powinno to
jednak być problemem, gdyż Gaz nie jest niezbędny do
zwycięstwa.

J

J

Pod koniec swojej tury gracze zbierają poniższe surowce:

IMinerał za WStatek Kolonii gracza
• 1x IMinerał za każdą kontrolowaną planetę skalistą
• 1x JGaz za każdą kontrolowaną planetę gazową
Gracze otrzymują też IMinerały natychmiast po
• 1x

zniszczeniu wrogiego statku. Są to szczątki statku.

IMinerał za SMyśliwiec, TBombowiec i VStrażnika
3x IMinerały za WStatek Kolonii i UStatek Matkę

• 1x
•
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DRZEWKO TECHNOLOGICZNE
LDrzewko Technologiczne służy ulepszaniu floty gracza.
Drzewko dzieli się na cztery kategorie: NEkonomia,
PWalka, MWsparcie, i OKolonia. Wszystkie kategorie
rozwidlają się na dwie ścieżki. Gracze, wraz z rosnącą
produkcją IMinerałów, będą odblokowywać kolejne
ulepszenia i umiejętności. Można ulepszyć kilka kategorii
naraz, ale tylko jedną ścieżkę w każdej kategorii.

L

Ulepszenia Technologiczne są zawsze aktywne i nie
można ich usunąć i sprzedać. Kosz ulepszenia każdego
poziomu podany jest przedstawiony symbolami zielonych
kostek na Drzewku. Ulepszenia z wyższych poziomów nie
zastępują ulepszeń z niższych poziomów.

L

Cztery szare kostki oznaczają postęp na Drzewku
Technologicznym. Kiedy gracz wynajdzie nową
Technologię, należy przesunąć kostkę na ten poziom,
żeby oznaczyć, że gracz dokonał już zakupu.

L

Ulepszenia z można łączyć z

AKartami Akcji.

SZARE KOŚCI OZNACZAJĄ
ZAKUPY

JEDNA KROPKA NA KAŻDYM
POZIOMIE TO JEDEN MINERAŁ
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Ulepszenia na czarnym tle się nie łączą. Bardziej
zaawansowana technologia zastąpi tę mniej
zaawansowaną, więc ich efekty nie działają jednocześnie.
Wzmocnienia rzutów nie działają podczas atakowania
planet.

U

Piątym poziomem ulepszeń są umiejętności Statku Matki.
Żeby ich używać, gracz musi posiadać Statek Matkę na
planszy. Umiejętności te zużywają fazę ataku. Na przykład:
Statek Matka nie może zaatakować statku i użyć
Górnictwa Kosmicznego w tej samej turze.

U

U

U

Te specjalne zdolności Statku Matki mogą odwrócić
losy gry. Służy to przyspieszeniu ostatniej fazy gry i jej
ukończeniu. Jeśli gracz stwierdzi, że któryś z innych graczy
stał się zbyt silny po pełnym ulepszeniu którejś ze ścieżek,
w następnej grze niech nie dopuści do takiej sytuacji,
odcinając tego gracza od źródeł Minerałów.

I

PIĄTY POZIOM ULEPSZEŃ TO
UMIEJĘTNOŚCI STATKU MATKI

PRZYKŁAD: TRZY KOSTKI
OZNACZAJĄ KOSZT TRZECH
MINERAŁÓW

MUR PLANETARNY:
Przeciwnik musi wyrzucić
9 lub więcej, żeby
przejąć Twoją planetę.

NA WYLOT: Twoje
jednostki ignorują
zasadę czuwania,
atakując planety i
Statki Kolonii.

DODATKOWA
ENERGIA II: +4
Energii do dowolnego
podsystemu Statku
Matki.

SZYBKIE PRZEJĘCIE:
Podwój wyrzuconą
wartość kostki podczas
przejmowania planet.

TO PUŁAPKA!:
Wszystkie Myśliwce
mogą się poruszać o 3
pola więcej.

EMBARGO:
Uniemożliwia kradzież
Twoich surowców lub
Kart Akcji.

WIĄZKA SOLARNA:
Odejmij 2x
Wytrzymałości od
Statku Matki. +8 do
rzutu Statku Matki, jeśli
celem nie jest planeta.
Można użyć w obronie.

WIĄZKA
HOLOWNICZA:
Wybrany wrogi statek
nie może się poruszać i
przenosić do początku
Twojej następnej tury.
Zużywa fazę ataku
Statku Matki.

A

CHEESE STEAK
JIMMY’EGO: Podwój
Minerały pochodzące
z planet skalistych pod
koniec swojej tury.

I

DRONY NAPRAWCZE:
Zużyj fazę ataku swojego
Statku Matki do jego
naprawy. Im więcej
planet kontrolujesz, tym
więcej możesz naprawić
na turę.

U

MUR PLANETARNY II:
Przeciwnik musi wyrzucić
13 lub więcej, żeby
przejąć Twoją planetę.
Nie łączy się z Murem
Planetarnym I.
NOWI KOLONIŚCI:
Wszystkie planety
skaliste produkują 1x
Gaz na turę.

J

GÓRNICTWO
KOSMICZNE: Jeśli
Statek Matka zakończy
ruch w pasie asteroid,
wykorzystaj jego fazę
ataku, by natychmiast
otrzymać 4x Minerały.

U

I

KOMPUTER
NAMIERZAJĄCY: Jeśli
zainicjowałeś wymianę
ognia, wygrywasz
remisy.
RED LEADER: +1
do wszystkich rzutów
Myśliwców, jeśli celem
nie jest planeta.

S

W

S

H
U

U

ZŁOTY ZŁOM: Weź 1x
Minerał, gdy zbierasz
szczątki statku.

I

TURBO LASER KAT. II:
+3 do wszystkich rzutów
Myśliwców, jeśli celem
nie jest planeta. Nie
łączy się z Red Leader.

S

TORPEDY
„ROZBŁYSK”: Twój
Statek Matka może
atakować cele odległe
na 6 pól, nawet jeśli
są zasłonięte przez
jednostki i planety. Cel
może się bronić, ale nie
może odpowiedzieć
ogniem.

U

TYLNE DZIAŁKA: +1
do wszystkich rzutów
Bombowców, jeśli
celem nie jest planeta.

T

DODATKOWA
ENERGIA: +2 Energii
do podsystemu Twojego
Statku Matki.

G

U

ZAAWANSOWANA
INŻYNIERIA: +3
do wszystkich rzutów
Bombowców, jeśli
celem nie jest planeta.
Nie łączy się z Tylnymi
Działkami. Bombowce
mogą się od poruszać o
2 pola więcej.

T

T

G

U

U

NAJPIERW W
KOBIETY I DZIECI: +2
do ataku Bombowców
przeciwko wrogim
Statkom Kolonii.

T

W

NADPRZESTRZEŃ:
Przyjazne statki mogą
przenieść się z pola obok
przyjaznego Statku
Kolonii lub kontrolowanej
planety na pole obok
przyjaznego Statku
Kolonii lub kontrolowanej
planety. Statek może
się najpierw poruszyć.
Przeniesienie kończy
fazę ruchu statku.

W

W

BROŃ ATOMOWA:
Statek Matka
może atakować
każdy Myśliwiec,
Bombowiec lub
Statek Matkę, nawet
jeśli są zasłonięte przez
jednostki i planety. Cel
może się bronić, ale nie
może odpowiedzieć
ogniem. Nie można
atakować planet.

U

S

T
U

STRAŻ ORBITALNA:
Możesz rozstawiać
1x Działo Obronne
gdziekolwiek na planszy.
Rozstawienie Działa
Obronnego kosztuje 1x
Minerał.

V

V

I

KADŁUB Z
UNOBTAINIUM: +1 do
rzutów na obronę, kiedy
Twoja jednostka jest
atakowana przez kilka
statków naraz.
STRAŻ ORBITALNA II:
Możesz rozstawiać
3x Działa Obronne
gdziekolwiek na planszy.
Rozstawienie Działa
Obronnego kosztuje 1x
Minerał.

V

V

I

ZŁOMOWISKO:
Otrzymujesz 1x
Minerał i 1x Gaz,
kiedy jeden z Twoich
statków zostanie
zniszczony przez
przeciwnika.

I

J

DZIAŁO GAUSSA:
+1 za każde 4x
Wytrzymałości
Statku Kolonii do
dowolnego rzutu
Statku Matki, jeśli
celem nie jest planeta.
Na przykład: jeśli
Statek Kolonii ma 8x
Wytrzymałości, dodaj
+2 do rzutu.

H
W
U

W
H

DODATKOWY NAPĘD:
Od teraz Twój Statek
Kolonii może poruszać
się o 1 pole. Jeśli
Statek Kolonii znajdzie
się w pasie asteroid,
zasady o Asteroidach (s.
15) obowiązują.

W

W

REAKTOR FUZYJNY:
Pod koniec tury, podczas
zbierania surowców, weź
1x dodatkowy Minerał
i Gaz dla swojego
Statku Kolonii.

I

J
W

GWIEZDNE WROTA:
Możesz przenieść
przyjazny Myśliwiec
lub Bombowiec na
pole obok Twojego
Statku Matki.
Przeniesienie kończy
ruch jednostki.

T

S

U
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KARTY AKCJI
NAZWA KARTY

A

Każdy z graczy otrzymuje dwie
Karty Akcji na początku
rozgrywki. Są to jednorazowe premie, których gracze mogą
użyć w takcie swojej tury lub, jeśli karta na to pozwala, w
trakcie tury przeciwnika. Do użycia karty należy trzymać w
tajemnicy. Atakujący musi odkryć wszystkie
Karty Akcji,
których chce użyć w wymianie ognia, przed obrońcą i
przed rzutami (chyba że karta jest aktywowana po rzutach).

A

A

SYMBOL KARTY

I

Można kupić jedną
Kartę Akcji za 2x Minerały. Gracz
może kupić karty w dowolnym momencie swojej tury i może
je zagrać zaraz po ich dobraniu.

A

Koszt zagrania
Karty Akcji jest równy wartości jej
sprzedaży. Kartę można odrzucić i pobrać podane na niej
surowce. Można to zrobić tylko pod koniec tury, w trakcie
zbierania surowców.
Karty Akcji są niedostępne po
wyczerpaniu talii.

SYMBOLIZUJE,
ŻE KARTA MOŻE
ZOSTAĆ UŻYTA W
OBRONIE

WARTOŚĆ
SPRZEDAŻY

A

EFEKT KARTY

Przykład po prawej: Ta karta może zostać użyta przez
atakującego, którego celem jest wrogi Statek Matka.
Karta usuwa wszystkie niebieskie znaczniki z wrogiego
podsystemu osłon do końca tej tury.

U

•

DODATKOWY TEKST NIE
WPŁYWA NA EFEKT KARTY

AKarty Akcji określają, czy można ich użyć w trakcie

•

tur przeciwników. Taka możliwość jest zaznaczona
symbolem przy prawej krawędzi karty (zobacz
przykład po prawej).

X

AKart Akcji.

w trakcie tury zagrywającego je gracza i działają
na statki, które jeszcze się nie poruszyły lub nie
zaatakowały.

A

A

• Gracze nie mogą się wymieniać
Kartami Akcji, nawet
w grach drużynowych (Gra Drużynowa, s. 18).

• Wszystkie użyte i sprzedane
Karty Akcji należy
odrzucić na stos kart odrzuconych.
• W trakcie tury można użyć dowolnej ilości

AKarty Akcji powodujące ruch muszą zostać użyte

a

Pełna lista Kart Akcji z efektami i liczba poszczególnych
kart znajduje się na stronie 25.

WYJAŚNIENIA
• Należy uważnie czytać tekst na
Kartach Akcji, by unikać kłótni.
Na przykład: karta Podwójna Moc
Obliczeniowa podwaja obrażenia
dowolnego rzutu. Rzut to wynik na kostce
jednego z atakujących statków. Ta
karta nie podwaja więc wyniku dwóch
kostek, ani nie podwaja żadnych premii.
Podwajany jest tylko wyrzucony wynik na
kości.

koniec swojej tury, kiedy zbierają
surowce. Nie można jednak kupić
żadnych
Kart Akcji pod koniec
swojej tury.

A

• Karty określają, czy można ich użyć na
wrogich, czy na przyjaznych statkach.
Przyjazny statek to statek należący do
gracza lub do jego sprzymierzeńca (Gra
Drużynowa, s. 18).

A

• Gracze mogą kupić tyle
Kart Akcji w
swojej turze, ile tylko chcą. Gracze mogą
też sprzedać tyle kart, ile chcą pod
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A

•

AKarty Akcji rozpatruje się

w kolejności ich zagrywania.
Przykład: Atakujący używa karty
Łamacz Tarcz, żeby wyłączyć
wrogie osłony, ale obrońca
zagrywa kartę Dodatkowa Tarcza,
która dodaje +4 osłon. Obrońca ma
w tym momencie 4 osłony.

• Poruszenie przyjaznego statku
innego gracza (Gra Drużynowa,
s.18) za pomocą Karty Akcji nie
zużywa ruchu tego statku w fazie
swojego właściciela.

A

ASTEROIDY
Asteroidy to duże kafelki, które umieszcza się na planszy
podczas przygotowania gry. Pomagają podzielić
plansze na mniejsze fragmenty i mogą stanowić zarówno
zagrożenie dla graczy, jak i obronę przed innymi. Kafelki
asteroid można układać w dowolnej odległości od siebie,
ale kafelki nie powinny nachodzić na siebie. Jeśli kafelki
asteroid są połączone, uważane są za jeden wielki pas
asteroid na potrzeby zasad dotyczących asteroid.
Statki mogą poruszać się przez pas asteroid, ale ryzykują
odniesienie obrażeń.

ZWYCIĘSTWO:
Jeśli gracz wyrzuci wynik równy lub większy niż wynik
asteroid, jego jednostka może pozostać pasie asteroid
(nawet w sąsiadujących kafelkach asteroid) ile tylko
chce, nawet do swojej następnej tury. Gracz musi jednak
ponownie rzucić kośćmi, jeśli opuści pas asteroid i wleci w
niego z powrotem.

• Gdy jednostka wleci w pas asteroid, rozpoczyna się
wymiana ognia z asteroidami.
• Asteroidy zawsze atakują z kością K6. Następnie gracz
powinien rzucić odpowiednią kością jednostki, by
uniknąć otrzymania obrażeń.

A

L

• Premie z
Kart Akcji i Drzewka Technologicznego
mogą pomóc w przedostaniu się przez pas asteroid.
Premia od Skrzydłowego nie ma żadnego efektu.
• Wymiana ognia z asteroidami nie zużywa fazy ataku
statku.

PORAŻKA:
Jeśli Myśliwiec, Bombowiec lub Strażnik przegrają,
zostają natychmiast zniszczone. Jeśli Statek Matka
przegra, może wciąż wejść w pole asteroid, ale obrażenia
asteroid zostaną pochłonięte przez osłony, a nadmiar
obrażeń należy odjąć od Punktów Wytrzymałości.
Pamiętaj: Osłony Statku Matki gracza regenerują się
pod koniec jego tury - osłony mogą więc nie zdążyć się
zregenerować przed kolejną wymianą ognia.

S

T

U

V

U

H

ASTEROIDY I INNE JEDNOSTKI

VDZIAŁA OBRONNE:

Gracze mogą rozstawiać
Działa Obronne w
pasie asteroid. Zanim
jednak zaatakuje wrogie
jednostki, musi przetrwać
atak asteroid. Jeśli mu
się to uda, Strażnik
może zostać na tym polu
do jego zniszczenia lub
dezaktywacji.

V

V

WSTATKI KOLONII:
Jeśli WStatek Kolonii

poruszy się na pole
asteroid, bez względu
na powód, należy
zastosować normalne
zasady. Jako że Statek
Kolonii nie może
atakować, nie może też
rzucać kością na obronę.
Otrzyma więc obrażenia
zadane przez asteroidy.

W
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PLANETY
Kontrolowane planety są głównym źródłem surowców w grze. Przejmowanie i kontrola planet są nieodzowne dla
odniesienia zwycięstwa. W grze występują dwa rodzaje planet, które są źródłem dwóch różnych surowców.

RODZAJE PLANET
PLANETY SKALISTE: Są
to bogate w Minerały
planety ziemiopodobne.
Pod koniec tury gracze
otrzymują 1x Minerał za
każdą kontrolowaną planetę
skalistą.

I

I

PLANETY GAZOWE: Są
to rzadkie, gazowe planety
bogate w potężny Gaz.
Pod koniec tury gracze
otrzymują 1x Gaz za
każdą kontrolowaną planetę
gazową.

J

J

PRZEJMOWANIE PLANET
Żeby przejąć planetę, trzeba ją zaatakować statkiem.
Nie ma znaczenia, czy planeta jest zamieszkana, czy nie.
Bezwzględny pokaz siły wystarczy, by rozwiać wątpliwości,
do kogo należy dana planeta.
• Wynik 6 lub więcej oznacza przejęcie planety.

L

A

• Premie z Drzewka Technologicznego,
Kart Akcji i
Gazu nie liczą się, kiedy celem ataku jest planeta.

J

• W ataku może brać udział kilka statków. Sumuje się
wtedy wyniki ich rzutów. Zamiar zaatakowania planety
kilkoma statkami należy zadeklarować przed rzutem
kośćmi.
Wynik niższy niż 6 oznacza, że atak był nieudany i można
go powtórzyć w następnej turze. Jeśli atak się powiedzie,
należy położyć odpowiedni znacznik kontroli pod planetą.
Nagrodą za przejęcie planety jest Karta Akcji z wierzchu
talii.

A

Gracze mogą przejmować planety należące do innych
graczy według powyższych zasad. Zwycięzca może jednak,
zamiast dobrać kartę z wierzchu talii, zabrać losową
Kartę Akcji z ręki przeciwnika.

A

Planety należące do wyeliminowanego gracza stają się
neutralne.

OBRONA PLANETY

gObrona Planety to minimalny wynik rzutu przeciwnika, żeby mógł przejąć daną planetę. Bazowa wartość gobrony
każdej planety to 6.

Gracz może podnieść
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gObronę Planety za pomocą AKart Akcji i ulepszeń LDrzewka Technologicznego.

ARTEFAKTY
Te zasady można wprowadzić do gry po tym, jak gracze zaznajomili się z podstawowymi zasadami gry.

B

I

Na każdej przejętej planecie kryją się
Artefakty, które czekają, aż ktoś je odnajdzie. Gracze mogą wydać Minerały,
by zbadać planetę i otrzymać unikalną umiejętność, która będzie dostępna tylko dzięki temu miejscu. Pamiętaj:
Artefakty są powiązane z planetami. Jeśli przeciwnik przejmie planetę, przejmie też
Artefakt.

B

B

PRZYGOTOWANIE
GRY
Po rozłożeniu planszy połóż jeden
losowy znacznik
Artefaktu pod
każdą planetą pustą stroną ku górze.
Każdy znacznik
Artefaktu posiada
unikalną liczbę, która odpowiada
Karcie Artefaktu.

B

B

B
BKarty Artefaktów różnią się
od AKarty Akcji i są oznaczone
niebieskim symbolem BArtefaktu z

tyłu każdej karty. Umieść je w pobliżu
strefy gry, aż nie będą potrzebne.

ROZGRYWKA
W trakcie gry gracze mogą zdecydować się na badanie
kontrolowanej przez siebie planety. Badanie planety kosztuje
3x Minerałów i można to uczynić w dowolnym momencie
tury. Badanie planety nie wymaga obecności statku.

I

B

Po zapłaceniu kosztu badania gracz odkrywa
Znacznik
Artefaktu z liczbą. Znacznik ten należy umieścić liczbą do
góry pod planetą, która od teraz jest uważana za zbadaną.
Gracz otrzymuje niebieską
Kartę Artefaktów z tą samą
liczbą, co liczba na znaczniku.

B

B

Odkryty
Artefakt może wzmocnić statystyki gracza na
wiele sposobów. Artefakt należy do gracza do końca gry lub
do utracenia kontroli nad planetą Artefaktu.
Jeśli dana planeta zostanie przejęta przez innego gracza,
należy oddać mu
Artefakt. Od tej chwili pierwotny
właściciel nie otrzymuje premii z Artefaktu. Nie można kraść
Kart Artefaktów innym graczom.

B

B

SPECJALNA SYTUACJA: Jeśli planeta zostanie usunięta
z planszy za pomocą
Karty Akcji Planetarny Wskaźnik
Laserowy, Artefakt przepada i nie można go odzyskać.

B

A

BArtefakty planet, które stają się neutralne z jakiegokolwiek
powodu, będą dostępne dla następnego gracza, który je
przejmie.
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GRA DRUŻYNOWA
Tryb Wyniszczenia można rozgrywać jako grę drużynową
w grupach dwu- lub trzyosobowych. Wszystkie zasady
pozostają bez zmian. Każdy gracz sprawuje kontrolę nad
swoim Statkiem Kolonii, który muszą chronić. Statki
Kolonii jednej drużyny mogą być umieszczone obok siebie,
ale najlepiej będzie je rozdzielić.

W

W

Należy się upewnić, że tury graczy z jednej drużyny nie
następują bezpośrednio po sobie. Drużyny muszą
rozgrywać swoje tury na zmianę. Może się to wiązać z
przesadzeniem graczy przy stole, aby uniknąć wątpliwości
kto gra po kim. Kolejność graczy może jednak się zmienić,
kiedy jeden z graczy zostanie wyeliminowany (według
normalnych zasad) i jego towarzysz będzie musiał grać
sam.
Ostatnia drużyna na planszy wygrywa.

•

AKart Akcji i ulepszenia LDrzewka Technologicznego
opisują, czy można ich użyć na przyjaznych statkach i
planetach członka drużyny.

• Członkowie drużyny mogą poruszać się przez swoje
statki.
• Zasada skrzydłowego i zasada czuwania działają dla
wszystkich przyjaznych statków.

A

• Nie można używać
Kart Akcji, by dać premie
członkowi drużyny w wymianie ognia.
• Członkowie drużyny nie mogą wymieniać się surowcami
i
Kartami Akcji.

A

• Nie można przejmować planet kontrolowanych przez
innego członka drużyny.

UKŁADY PLANSZY DLA GIER DRUŻYNOWYCH

W

Jak to już było wspomniane, Statki Kolonii jednej drużyny powinny być rozproszone. Zmusza to przeciwników do
podzielenia swojej floty. Nie jest to jednak przymus - Mothership może być doświadczane na wiele różnych sposobów.
Popuść wodze wyobraźni. Spróbuj zaprojektować planszę z wieloma wejściami do stref graczy albo umieść planety z dala
od miejsc startowych, by zmusić graczy do rozprzestrzenienia się po mapie. Poniżej znajdują się przykłady prezentujące,
czego można dokonać w grze. Potraktuj te przykłady jako bazę dla własnych układów planszy.
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POPARCIE
Te zasady można wprowadzić do gry po tym, jak gracze zaznajomili się z podstawowymi zasadami gry.

hPoparcie przedstawia wiarę Kolonii w gracza za inwestowanie w jej przeżycie. hPoparcie można wykorzystać, by
narzucić Twoją wizję wszechświata innym.

hPoparcie zyskuje się przez rozwijanie kontrolowanych planet. Każdy krok na drodze do rozwoju Kolonii przybliża Cię do
znalezienia nowej ojczyzny. Uważaj jednak: Kolonie nie pochwalają ataków na zamieszkałe planety!

PRZYGOTOWANIE GRY

h

Umieść
Poparcie na odpowiednim stosie surowców, obok
Minerałów, Gazu i
Kart Akcji. Na potrzeby wszelkich
umiejętności i zasad Poparcie jest surowcem.

I

J

h

A

h

Zależnie od stylu gry i strategii graczy używanie Poparcia
może różnić się między poszczególnymi rozgrywkami. Tak jak
inne dodatkowe zasady, Poparcie dodaje do gry dodatkową
warstwę strategiczną, którą można jednak kompletnie
zignorować.

h

F

UWAGA: W przypadku grania z
Kartami Rozwoju granie z
Poparciem jest obowiązkowe (Karty Rozwoju, s.20).

h

WYKORZYSTYWANIE POPARCIA
PRZEJMOWANIE PLANET ZA POMOCĄ POPARCIA: W trakcie swojej tury gracz może przejąć wrogą planetę na
planszy za pomocą swojego Poparcia. Koszt takiej akcji wynosi 6 Poparcia plus
Obrona Planety. Na przykład,
jeśli przeciwnik ma Technologię Mur Planetarny,
Artefakt Porzucona Artyleria Przeciwlotnicza i
Rozszerzenie Pola
Uprawne, żeby przejąć kontrolę nad tą planetą za pomocą Poparcia, gracz potrzebowałby 12 Poparcia (6 + 3 + 2 + 1).
Wpływanie na planety ignoruje zasadę czuwania i nie można zwiększyć
Obrony Planety za pomocą
Kart Akcji.

L

h

B

h

g

F

h

g
Jeśli gracz przejął w ten sposób planetę, przejmuje on też BArtefakty i FUlepszenia tej planety.

A

POWSTRZYMYWANIE ROZSTAWIENIA DZIAŁA OBRONNEGO: W dowolnym momencie tury innego gracza, gracz
może zapłacić 2x Poparcia, by powstrzymać rozstawienie Działa Obronnego przez wrogi statek. Można to zrobić
dopiero po tym, jak pierwszy gracz zadeklarował, że chce rozstawić Strażnika. Koszt rozstawienia jest zwrócony, ale
przez resztę tury ten statek nie może rozstawić Strażnika. Jeśli jednak przeciwnik może rozstawić Strażnika za darmo,
czy to z umiejętności karty, czy z innej premii, nie można zatrzymać takiego rozstawienia Poparciem.

h

V

V

V

V

h

ZMNIEJSZANIE POPARCIA INNYCH GRACZY: W dowolnym momencie swojej tury gracz może wydać surowce, żeby
zmniejszyć Poparcie innych graczy. Koszt takiej akcji to 1x Poparcie za każde usunięte 1x Poparcie. Wszystkie
wydane i odrzucone surowce wracają na odpowiedni stos.

h

h

F

h

ODŚWIEŻANIE MARKETU: Jeśli graczowi nie odpowiadają
Karty Rozwoju obecnie dostępne w markecie (Karty
Rozwoju, s.20), może on zapłacić 2x Poparcia, żeby przenieść wszystkie odkryte karty na spód talii Kart Rozwoju i
zastąpić je trzema nowymi kartami z wierzchu talii.

h

F

UTRATA POPARCIA

h

Atak na kontrolowaną wrogą planetę kosztuje Poparcie. Za każdy statek biorący udział w ataku należy odjąć 1x
Poparcia, nawet jeśli atak się nie powiedzie. Gracz może atakować wrogie planety, nawet jeśli nie ma wystarczająco
Poparcia.

h
h
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KARTY ROZWOJU
Te zasady można wprowadzić do gry po tym, jak gracze zaznajomili się z podstawowymi zasadami gry.

FKarty Rozwoju są nowym sposobem rozwijania Kolonii gracza przez rozbudowę kontrolowanych planet. Główną
korzyścią z rozwijania planet jest rozwój ich poszczególnych cech przez zwiększanie ich gObrony Planety i produkcji
surowców.

PRZYGOTOWANIE GRY

A

A

Potasuj Karty Rozwoju, uformuj z nich zakrytą talię i umieść ją obok talii
Kart Akcji. Odkryj trzy wierzchnie karty i połóż
je obok talii w miejscu dostępnym dla wszystkich graczy. Jest to
Market Rozwojowy. UWAGA: By grać z tymi zasadami,
należy grać z
Artefaktami i Poparciem. Przed grą upewnij się, że plansza jest poprawnie rozstawiona.

B

F

h

ROZGRYWKA

F

Gracz wybiera zbadaną planetę, którą chciałby
rozwinąć.
W trakcie swojej tury gracz może wybrać dostępną w Markecie
Kartę Rozwoju, opłacić jej koszt w Minerałach i umieścić
ją na
Artefakcie rozwijanej planety. Każdą planetę można
rozwinąć raz na turę. Gracz musi kontrolować zarówno
Artefakt, jak i planetę, by móc budować na danej planecie.

F

F
B

I

B

F

Koszt
Rozwinięcia zależy
liczby już wybudowanych
Rozwinięć (zobacz tabela
po prawej.)

F

KOSZT ROZSZERZENIA

IMinerał
2 IMinerały
3 IMinerały

Pierwsze

1

Drugie

Trzecie
WAŻNE: planeta nie może
mieć więcej niż trzech
Rozszerzeń. Wszystkie
Rozszerzenia
muszą być różnego typu. Nie można niszczyć zbudowanych
Rozwinięć.

F

F

F

F

Można
rozwijać zarówno planety skaliste, jak i gazowe, ale
niektóre Rozszerzenia można zbudować tylko na określonych
typach planet. Informacje o tym fakcie są podane na kartach.
Jeśli na karcie nie ma takiej informacji, można ją zbudować na
dowolnej planecie.
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PREMIE ROZWOJOWE
NIEKTÓRE ROZSZERZENIA
MOGĄ ZOSTAĆ
ZBUDOWANE TYLKO ON
OKREŚLONYCH TYPACH
PLANET.

F

Premie za
Rozwój obowiązują tylko na planecie, na
której Rozwinięcie zostało wybudowane.
DODATKOWE SUROWCE: Premie doIMinerałów,
JGazu lub hPoparcia zwiększają ilość danego surowca,
który jest zbierany na danej planecie na koniec tury
gracza.
OBRONA PLANETY: premie do
sumują się z
Kartami Rozwoju,
premiami z
Artefaktów.

F
B

gObrony Planety
LTechnologiami i

G

ENERGIA: Premie do Energii natychmiast dodają
energię do Statku Matki.

U

F

PUNKTY ZWYCIĘSTWA: Wszystkie
Karty Rozwoju
zwiększają Punkty Zwycięstwa (PZ) gracza i podnoszą
jego pozycję na Torze PZ, dopóki gracz kontroluje dane
Rozwinięcie. Jeśli
Rozwinięcie zostanie zniszczone
lub utracone, gracz traci odpowiednią ilość PZ. W Trybie
Wyniszczenia należy ignorować premie do Punktów
Zwycięstwa (Gra na Punkty Zwycięstwa, s. 23).

Q

F

F

Q
Q

ZWIĘKSZA LICZBĘ
ZBIERANYCH
SUROWCÓW POD
KONIEC TURY.

ZWIĘKSZA
ENERGIĘ PANELU
KONTROLNEGO
O JEDEN.

A

ZWIĘKSZA
OBRONĘ
PLANETY.

SPECJALNA SYTUACJA:
Karta Akcji Blokada
Handlowa nie dotyczy zbierania surowców z Rozszerzeń.

ATAKOWANIE ROZWINIĘTYCH
PLANET

F

Jeśli planeta gracza jest atakowana i zdobyta przez
przeciwnika, wszystkie
Rozszerzenia na tej planecie zostają
zniszczone. Należy wtasować zniszczone
Karty Rozwoju z
powrotem do talii.

F

F

Jeśli przeciwnik przejmie planetę bez atakowania planety,
Karty Rozwoju stają się własnością przeciwnika.

F

Jeśli planeta, z jakiegokolwiek powodu, stanie się neutralna,
Artefakty i
Rozszerzenia zostają na planecie. Jeśli gracz
zaatakuje i przejmie neutralną planetę z
Rozszerzeniami,
stają się one jego własnością.

B

F

F

h

PRZYKŁAD: Jeśli gracz ma wystarczająco Poparcia,
by przejąć planetę w swojej turze, przejmuje kontrolę nad
planetą,
Artefaktem i
Rozszerzeniami na danej planecie.

B

F

PRZYKŁAD: Jeśli gracz przejmie kontrolę nad planetą za pomocą
przekazać mu
Artefakt i wybudowane
Rozszerzenia.

B

F

F

AKarty Akcji Przyjacielskie Negocjacje, należy

Jeśli
Rozwinięcia zostaną zniszczone lub utracone, planeta traci wszystkie premie. Jeśli gracz utraci premię do
Energii, może on wybrać, z którego podsystemu zabierze Energię.

G

OGRANICZONA ILOŚĆ: W talii znajduje się 24x
wykorzystaniu całej talii nie można zakupić więcej

G

F Karty Rozwoju, z czego niektóre karty są rzadsze, niż inne. Po
FKart Rozwoju.
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KSIĘŻYCE
Te zasady można wprowadzić do
gry po tym, jak gracze zaznajomili
się z podstawowymi zasadami gry.
Księżyce dodają planszy
różnorodności. Można nimi
podnieść wartość niektórych
planet lub używać ich jako „małych
planet” o niewielkiej wartości.

PRZYGOTOWANIE GRY
Dodaj Księżyce do 1 - 4 planet podczas przygotowania planszy. Liczba planet z Księżycami nie zależy od liczby graczy, a
od zbalansowania planszy. Księżyce stanowią natychmiastową nagrodę za szybkie przejęcie i długoterminową inwestycję
dla graczy, którzy będą chcieli rozwijać orbitowaną planetę. Księżyce powinny być więc dodane planet trudnodostępnych
lub na planet na niebezpiecznych obszarach, np. otoczone asteroidami lub mgławicami. Wedle uznania, Księżyce można
ustawić na normalnych podstawkach, żeby dodać planszy różnorodności.
UWAGA: By używać tych zasad, należy grać z
że plansza jest poprawnie rozstawiona.

BArtefaktami, i FRozszerzeniami i hPoparciem. Przed grą upewnij się,

ROZGRYWKA
Kiedy gracz przejmuje planetę z Księżycem, może on rzucić Dodatkową Kostką, żeby
odebrać dodatkową nagrodę wraz z gwarantowaną
Kartą Akcji (zobacz tabelę po
prawej). Jeśli nie można odebrać żadnej nagrody, nagroda przepada.

A

F

Jeśli planeta posiada Księżyc, maksymalna liczba
Rozszerzeń na danej planecie jest
większa o 1. Budowa czwartego
Rozszerzenia kosztuje 4x Minerały.

F

•
•
•
•

I

JGaz, hPoparcie i AKarty Akcji: Odbierz podaną nagrodę ze stosu surowców.
VDziała Obronne: Rozstaw VStrażnika obok dowolnego statku, który zakończył swoją fazę
ruchu, nawet jeśli Twoja Kolonia nie może go utrzymać.

NAGRODY

2
3
4

FRozwój: Wybierz FRozszerzenie z Marketu i wybuduj je na zbadanej planecie.
BArtefakt: Wybierz niezbadaną, kontrolowaną przez Ciebie planetę i zbadaj ją.

5
6

MAŁE PLANETY
Nieorbitujący Księżyc to Księżyc na zwykłej podstawce i w trakcie gry określany jest mianem „małej
planety.” Podczas przejęcia małej planety obowiązują normalne zasady przejmowania planet. Po
udanym przejęciu należy rzucić kostką, żeby uzyskać dodatkową nagrodę.

I

Mała planeta nie produkuje żadnych surowców, ale może zostać rozwinięta raz za 1x Minerał.
Na małych planetach nie można budować
Rozszerzeń przeznaczonych dla skalistych i gazowych
planet. Małe Planety dają także 1x Punkt Zwycięstwa według normalnych zasad.

F

Q

B

Pod małymi planetami można umieścić
Znaczniki Artefaktów. Na potrzeby wszelkich
umiejętności i zasad mała planeta jest planetą.
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VStrażnik
1x JGaz
1x hPoparcie
1x AKarta Akcji
1x FRozwój
1x BArtefakt

1 1x

GRA NA PUNKTY ZWYCIĘSTWA
Q

Q

W grze Mothership można grać o Punkty Zwycięstwa ( PZ), zamiast próbować
unicestwić pozostałych graczy. Poza poniższymi zmianami zasady dla obu trybów są
identyczne.

PRZYGOTOWANIE GRY

Gracze powinni ustalić pomiędzy sobą do ilu punktów będzie trwać rozgrywka. W grach na
5 i więcej osób limit punktów może być wyższy niż 10 punktów, gdyż im jest więcej graczy w
grze, tym szybciej będą oni zdobywać punkty.

Q

Należy umieścić Tor Punktów Zwycięstwa obok planszy. Każdy z graczy otrzymuje
kolorową gwiazdkę odpowiadającą kolorowi ich floty. Zdobywszy pierwszy Punkt
Zwycięstwa, gracze mogą umieścić swoją gwiazdkę na znaczniku punktów.

Q

PRZYWRACANIE STATKÓW

W

Kiedy statek zostanie zniszczony, powróci on na planszę obok Statku Kolonii gracza lub
obok kontrolowanej przez gracza planety (gracz wybiera) pod koniec jego następnej tury.
Statek Matka wraca do gry z 6x Punktami Wytrzymałości, zamiast z 12x .

U

H

H

W

Jeśli Statek Kolonii gracza, który nie kontroluje żadnych planet, zostanie zniszczony,
gracz pozostaje w grze, ale nie może przywracać jednostek, dopóki nie będzie kontrolować
planety.

WARUNKI ZWYCIĘSTWA

Koniec gry rozpoczyna się po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

Q

• Jeden z graczy uzyska ustaloną liczbę Punktów Zwycięstwa (10 lub 20) podczas
swojej tury. Jeśli gracz otrzyma dziesiąty punkt przed swoją turą, musi poczekać do
swojej tury, zanim rozpocznie się koniec gry.
• Gracz jest wyeliminowany (nie posiada

WStatku Kolonii, statków i planet).

Gracz z największą liczbą punktów po rozegraniu ostatniej rundy wygrywa grę. Sposoby
zdobywania PZ są podane na Torze Punktów Zwycięstwa. Jeśli gracz utraci kontrolę
nad planetą z dowolnego powodu, traci 1 Punkt Zwycięstwa.

Q

Q

Q

Ewentualnie gracze mogą grać na punkty z ograniczoną liczbą tur. Zwycięzcą zostaje gracz
z największą liczbą punktów pod koniec ostatniej tury.

PORÓWNANIE TRYBÓW GRY
Jaka jest różnica pomiędzy Wyniszczeniem a

QGrą o Punkty Zwycięstwa?

TEMPO GRY: Gracze są skłonni do agresywniejszej, generującej więcej punktów gry w
trybie na Punkty Zwycięstwa, skracając tym samym czas gry.

Q

TAKTYKA: Powracające do gry statki zwykle zachęcają graczy do odważniejszych
posunięć, bo gracze wiedzą, że zniszczone statki do nich wrócą.
W oba tryby gry gra się świetnie i gracze na pewno zaczną faworyzować tryb, który
bardziej pasuje do ich stylu gry.
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GRA JEDNOOSOBOWA
CEL GRY

W

Warunkiem zwycięstwa jest zniszczenie wszystkich wrogich statków. Gracz zostaje wyeliminowany, jeśli jego Statek
Kolonii zostanie zniszczony. Z racji tego, że Statki Matki graczy niezależnych atakują Statek Kolonii gracza co turę,
gracz ma ograniczoną, nieokreśloną liczbę tur na obronę swoich planet, ulepszenie swojej floty i pokonanie wszystkich
przeciwników. Gra toczy się według normalnych zasad z poniższymi wyjątkami.

U

W

UKŁAD PLANSZY

WStatek Kolonii gracza rozpoczyna grę w przeciwległym rogu mapy
od reszty jego floty. Flota gracza składa się z 1x UStatku Matki, 3x
SMyśliwców i 2x TBombowców. Tak jak według normalnych zasad,
gracz rozpoczynają grę z Panelem Kontrolnym z 15x GEnergii i 16x
HPunktami Wytrzymałości na początkowych polach i z 2x AKartami
Akcji. Na początku gry gracz kontroluje trzy planety.

U

W skład floty graczy niezależnych wchodzą: 1x Statek Matka
sąsiadujący ze Statkiem Kolonii gracza i 5 statków podzielonych
pomiędzy planety gracza. Statki należy umieścić bezpośrednio obok
planet. Kafelki asteroid można ułożyć w dowolny sposób lub można
wykorzystać przykładowy układ ze strony 27.

W

GRACZ NIEZALEŻNY
Gracz będzie musiał poruszać się statkami gracza niezależnego i atakować nimi według poniższych wzorców zachowań:
•

UStatek Matka gracza niezależnego rozpoczyna grę obok WStatku Kolonii gracza i będzie go atakować co turę. Jeśli
statek gracza będzie bronić swojego WStatku Kolonii, UStatek Matka gracza niezależnego poruszy się w stronę tego

statku i go zaatakuje.

S

T

Myśliwce i Bombowce rozpoczynają grę w obok
kontrolowanych przez gracza planet i będą je atakować,
aż nie uda im się ich przejąć. Po przejęciu planet
Bombowce będą się poruszać z pełną mocą w linii prostej
(także przez asteroidy) w kierunku Statku Kolonii gracza
i zaatakują, kiedy znajdzie się w ich zasięgu. Myśliwce
będą strzec planet, dopóki Bombowce albo Myśliwce
gracza nie znajdą się w ich zasięgu. Myśliwce gracza
niezależnego poruszą się wtedy w ich kierunku (także przez
asteroidy) i zaatakują. Będą jednak unikać konfrontacji ze
Statkiem Matką.

T

W

S

DRZEWKO
TECHNOLOGICZNE
WSZYSTKIE DRZEWKA, CZARNE
POLA SIĘ ZASTĘPUJĄ

1

5 na podsystem

bez ulepszeń

2

5 na podsystem

Poziom 1

3

7 na podsystem

Poziom 1

4

7 na podsystem

Poziom 2

• Gracz rzuca wszystkie ataki gracza niezależnego.
Należy pamiętać o dodaniu premii z Drzewka
Technologicznego.

5

9 na podsystem

Poziom 2

6

9 na podsystem

Poziom 3

• Gracze niezależni nie otrzymują i nie używają
Minerałów i
Kart Akcji.

7

11 na podsystem

Poziom 3

8

11 na podsystem

Poziom 4

9

12 na podsystem

Poziom 4

T

S

S

U

L

I

G

A

• Rozłożenie Energii na Panelu Kontrolnym i ulepszenia
Drzewka Technologicznego gracza niezależnego
zależą od wybranego poziomu trudności.

L
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ENERGIA
PRZECIWNIKA

• Jeśli gracz niezależny wleci w pas asteroid, wykonuje
rzut na obronę przeciwko asteroidom. Jeśli statki przegrają, otrzymują obrażenia według normalnych zasad.

LISTA KART
4x

Dopalacz

+4 do mocy silników dowolnego statku na jedną turę.

3x

Zapasowy Generator

Po wyrzuceniu 1 możesz zagrać tę kartę i rzucić kością jeszcze raz. Zsumuj obie wartości.

3x

Niezłamana Obrona

+1 do dowolnego rzutu na obronę.

4x

Osłony Deflekcyjne

Jeden statek może wejść w pas asteroid bez otrzymywania obrażeń.

3x

Naprawa Kadłuba

Napraw 1x Punkt Wytrzymałości Twojego Statku Matki.

3x

Inspektorat Portfelowy

Ukradnij 1x dowolny surowiec dowolnemu graczowi.

2x

Wzmocnione Czujniki

Dodaj +2 do dowolnego rzutu Myśliwca lub Bombowca, jeśli znajdują się obok przyjaznego Statku Matki.

2x

Lina Ninja

Statek może poruszyć się o 2 pola po ataku.

2x

Pastuch

Zredukuj Energię wybranego podsystemu wrogiego Statku Matki o 1 w tej turze.

2x

Skrzydłowy

+2 dla dowolnego skrzydłowego.

2x

Dron Zwiadowczy

Odkryj Artefakt na kontrolowanej przez Ciebie niezbadanej planecie za darmo.

2x

Zjeżdżać z mojego trawnika!

+3 do Obrony Planety podczas próby przejęcia kontrolowanej przez Ciebie planety.

2x

Manipulator Grawitacyjny

Przemieść wrogi statek o 2 pola w dowolnym kierunku, jeśli znajduje się do 3 pól od przyjaznej planety.

2x

Obwoźne Muzeum Kosmosu

+1 do dowolnego rzutu za każdy kontrolowany przez Ciebie Artefakt (poza rzutami przeciwko planetom).

2x

Bez Paniki

Kiedy przeciwnik zadeklaruje wymianę ognia, uniknij walki i przenieś swój statek na pole obok z przyjaznej planety.

2x

Do Dechy!

Podwój moc silników dowolnego statku.

2x

Ładunek Sejsmiczny

+3 do dowolnej wymiany ognia, jeśli przeciwnik znajduje się w pasie asteroid lub jest w jego sąsiedztwie.

2x

Wzrost Napięcia

+3 do dowolnego rzutu Statku Matki.

2x

Dodatkowa Osłona

+4 do osłon Statku Matki w dowolnej wymianie ognia.

1x

Konwój

+3 do mocy silników wszystkich Myśliwców i Bombowców, jeśli znajdują się obok Twojego Statku Matki na początku
tury.

2x

Obowiązkowa Aktualizacja

Powstrzymaj wrogi statek przed poruszeniem się lub przeniesieniem w następnej turze przeciwnika.

2x

Przyjacielskie Negocjacje

Natychmiast przejmij planetę, jeśli do dwóch pól od niej znajduje się przyjazny statek. Planeta może być broniona.

2x

Migracja

Przenieś swój Statek Kolonii na pole sąsiadujące z przyjazną planetą.

2x

Replikator

Rzuć K4 i otrzymaj tyle Minerałów.

1x

Blokada Handlowa

Zablokuj produkcję surowców na wszystkich planetach i Statkach Kolonii do Twojej następnej tury.

1x

Tchórzliwa Ucieczka

Przenieś wszystkie przyjazne statki w promieniu jednego pola na pola obok przyjaznej planety lub Statku Kolonii.

2x

Podwojona Moc
Obliczeniowa

Podwój wynik dowolnego rzutu kości podczas ataku.

1x

Ostatnia Linia Obrony

Jeśli przegrałeś wymianę ognia, zniszcz jeden z atakujących statków lub, jeśli to Statek Matka, odejmij 4x
Wytrzymałości. Nie otrzymujesz szczątek statku.

1x

System Podtrzymywania Życia

Ocal Myśliwiec lub Bombowiec po przegranej wymianie ognia. Atakujący wciąż otrzymuje szczątki statku.

1x

Dobierz dwie karty

Dobierz 2x Karty Akcji.

2x

Atak z Zaskoczenia

Ukradnij losową Kartę Akcji z ręki przeciwnika.

2x

Co za Gest

Przerzuć swój jeden rzut kośćmi.

1x

Minimalne Wymagania
Systemowe

Odejmij wrogiemu Statkowi Matce 3x Wytrzymałości, jeśli sąsiaduje z Twoim Bombowcem lub Statkiem Matką. Zużywa fazę
ataku statku.

1x

Nieeeeeee!

Powstrzymaj działanie Karty Akcji zagranej podczas tej tury i odrzuć ją na stos kart odrzuconych. Można zagrać po deklaracji obrońcy.

1x

Planetarny Wskaźnik
Laserowy

Zdejmij z planszy planetę, która znajduje się do dwóch pól od przyjaznego statku.

1x

Railgun

Bombowiec może zaatakować cel 4 pola od niego. Jeśli obrońca wygra, Bombowiec nie otrzymuje żadnych obrażeń.

1x

Łamacz Tarcz

Wyłącza osłony przeciwnika na jedną turę.

1x

Tunel Czasoprzestrzenny

Przenieś przyjazny statek na dowolne pole na planszy.

1x

Kaseta VHS

+1 do rzutu przeciwko Działom Obronnym.

1x

Trikorder

+1 Gaz na turę z planety z tym Artefaktem.

1x

Modulator Interfazowy

Możesz kupować Karty Akcji za 4x Gazu.

1x

AGD Obcych

+1 do wszystkich rzutów Statku Matki, jeśli
celem nie jest planeta.

1x

Czaszka Obcego

+1 do Obrony Planety podczas próby
przejęcia Twojej Planety.

1x

Stara Przepowiednia

+1 Karta Akcji z wierzchu talii po przejęciu
planety.

1x

Niestabilne Paliwo

+2 Energii dla Statku Matki.

1x

Baterie AA

+1 do mocy silników wszystkich statków.

1x

Porzucona Artyleria
Przeciwlotnicza

+2 do Obrony Planety z tym Artefaktem.

1x

Świecąca Niebieska
Ciecz

+2 do mocy silników Twojego Statku Matki.

1x

Folia Bąbelkowa

+2 do mocy osłon Twojego Statku Matki.

1x

Kosmiczny Kot

+2 do wszystkich rzutów Statku Matki.
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GLOSARIUSZ
ABARTEFAKT: Unikalna
LTechnologia do znalezienia
na niezbadanych planetach.

ASTEROIDY: Duże kafelki na
planszy ze skałami. Jednostki
w pasie asteroid muszą
wygrać z nimi walkę. Asteroidy
atakują kością K6.
ATAKUJĄCY: Gracz inicjujący
wymianę ognia.
BADANIE: Zapłać 3x
Minerały, żeby zbadać
planetę. Odwróć znacznik
Artefaktu pod planetą
i weź odpowiednią kartę
Artefaktu ze stosu.

I
B
B
TBOMBOWIEC:

Powolne statki z działami
przeciwpancernymi. Statystyki
Bombowców są podane na
Panelu Kontrolnym.

LDRZEWKO
TECHNOLOGICZNE: Lista
ulepszeń LTechnologicznych,

go później dobrać.

LKOSTKA TECHNOLOGII:
Szara kostka LTechnologii

U

pomaga w pilnowaniu,
które ulepszenia zostały już
wynalezione.

KSIĘŻYCE: Satelity dające
krótkoterminowe nagrody.
Zwiększają maksymalną liczbę
Rozwinięć planety o +1.

F

K4, K6, K8, K10, K12:
Wielościenne kości używane
podczas wymian ognia i do
innych akcji.

IMINERAŁY: Zbierane z
planet i szczątek statków.

SMYŚLIWIEC: Szybkie i

zwinne statki. Idealne do
niszczenia mniejszych statków.
Statystyki Myśliwców są
podane na Panelu Kontrolnym.

które można rozwijać i
aktywować w trakcie gry.

NEUTRALNY: Nieprzejęte
planety są neutralne.

GENERGIA: Niebieskie

OBROŃCA: Gracz
atakowany przez innego
gracza.

kostki na Panelu Kontrolnym.
Można zmienić ich przypisanie
przed ruchem Statku Matki.

U

FAZA: Każdy statek ma
dwie fazy, w których może
wykonywać akcje. Pierwsza
faza to faza ruchu, w której
statek przemieszcza się po
planszy, a druga faza to
faza ataku, w której można
atakować jednostki i planety.

JGAZ: Zwiększa całkowitą
wartość rzutu UStatku Matki i
VDział Obronnych o 1.
JEDNOSTKA: Na potrzeby
wszelkich umiejętności i zasad
jednostkami są:
Statki Matki, Myśliwce,
Bombowce, Statki Kolonii i
Działa Obronne.

U
T
V

S
W

KARTA AKCJI: Jednorazowa
karta dająca premie. Można
ją zagrać w trakcie Twojej tury
lub w trakcie tury przeciwnik.
KONIEC: Skończ jedną z faz
statku.
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KONTROLOWANY: Planety
ze znacznikiem kontroli są
uważane za kontrolowane.

OBRAŻENIA: Statek, który
przegra walkę, otrzymuje
obrażenia. Obrażenia są
równe wartości rzutu wraz
z premiami. Jeśli Statek
Matka otrzyma obrażenia, są
najpierw zadawane osłonom,
a następnie Wytrzymałości.
Jeśli Statek Kolonii
otrzyma obrażenia, całe
obrażenia są zadawane
jego Wytrzymałości. Jeśli
Myśliwiec, Bombowiec
lub Strażnik otrzymają
obrażenia, zostają zniszczone.

U

W

S

H
V

H
T

gOBRONA PLANETY:

Podnieś minimalną wartość
rzutu wymaganą do przejęcia
Twoich planet.
ODRZUĆ: Odrzuconą
Kartę Akcji, należy umieścić
na stosie kart odrzuconych.
Nie można użyć jej już w grze.
Jeśli Minerał lub Gaz jest
odrzucony, należy go odłożyć
na stos surowców, skąd można

A

I

J

OSŁONY: Pochłaniają
obrażenia zadawane
Statkowi Matce.
PANEL KONTROLNY:
Zawiera informacje o
rozkładzie mocy Statku
Matki, Wytrzymałości
Statku Matki i Statku
Kolonii i o stanie floty.

U

U
W

H

POLE: Sześciokątne pole na
planszy.

hPOPARCIE: Poparcia
używa się do wielu akcji.
hPoparcie zdobywa się
Frozwijając zbadane

planety.

L

POZIOM: Drzewka
Technologiczne są podzielone
na 5 poziomów - pierwszy
po lewej stronie, a piąty po
prawej stronie planszetki.
PREMIA: Zwiększenie mocy.
PRZECIWNIK: Wszystkie
jednostki niebędące w Twojej
drużynie.
PRZENIESIENIE: Użyj
Karty Akcji lub umiejętności
Technologicznej, żeby
natychmiast przesunąć
jednostkę bez używania
silników. Natychmiast kończy
fazę ruchu.

A
L

PRZYJAZNY: Wszystkie
jednostki w Twojej drużynie.

Q

PRZYWRÓĆ: W Grze na
Punkty Zwycięstwa zniszczone
statki wracają na pole obok
Twojego Statku Kolonii na
koniec Twojej następnej tury.

W

HPUNKTY

WYTRZYMAŁOŚCI
(WYTRZYMAŁOŚĆ):
Czerwone kostki na
Twoim Panelu Kontrolnym.
Wytrzymałość Twojego
Statku Matki zmienia się
co 1 punkt. Wytrzymałość
Twojego Statku Kolonii
zmienia się co 4 punkty.

H
U

W

H

QPUNKTY
ZWYCIĘSTWA: Punkty
używane w QGrze o Punkty
Zwycięstwa do wyłonienia
zwycięzcy.

ROZWINĄĆ: Wybierz
Rozwinięcie z Marketu,
opłać jego koszt i umieść je na
kontrolowanym Artefakcie.

F

B

RUNDA: Składa się z jednej
tury każdego z graczy.
RZUT NA OBRONĘ: Rzut
kością obrońcy podczas
wymiany ognia.
SKRZYDŁOWY: Przyjazny
Myśliwiec, Bombowiec,
Statek Matka lub Działo
Obronne obok innej przyjaznej
jednostki.

S
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STATEK: Na potrzeby
wszelkich umiejętności i zasad
statkami są:
Statki Matki, Myśliwce i
Bombowce

U
S
T
WSTATEK KOLONII:

Unoszący się w przestrzeni
azyl pozostałej ludności Twojej
kolonii. Nie może się ani
ruszać, ani atakować.

USTATEK MATKA:

Twój najpotężniejszy i
najwszechstronniejszy statek.
Statystyki Myśliwców są
podane na Panelu Kontrolnym.
STOS SUROWCÓW:
Ogólnodostępne surowce.
TURA: Tura to moment, w
którym gracz może poruszyć
swoje jednostki na planszy.
Zbieranie surowców kończy
turę gracza.
WYMIANA OGNIA:
Walka między jednostkami
rozstrzygana rzutem kośćmi.
ZBIERANIE SUROWCÓW:
Zbieranie surowców pod
koniec Twojej tury z planet i ze
Statku Kolonii.

W

ZNISZCZONY: Zniszczone
jednostki należy zdjąć z
planszy.

UKŁADY PLANSZY
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TWÓRCY
PETER SANDERSON: Projekt gry, mechanika gry, ilustracje, figurki, symbole kart
ALKIRA SANDERSON: Ilustracje tła, mechanika, korekta tekstu, playtesting
NATHAN CHILD: Korekta tekstu, balans Drzewka Technologicznego, playtesting
BJORN BRETT, GRAEME PRETTY: Pomysły na umiejętności Drzewka Technologicznego i Kart Akcji, playtesting
WOJTEK KAMIŃSKI: Tłumaczenie instrukcji
Mothership, the Energy logo, mechanika Panelu Kontrolnego, wszystkie ilustracje, zasady i koncepty są własnością
intelektualną
Petera Sandersona 2020. Wszelkie podobieństwa do innych własności intelektualnych użyte są wyłącznie na potrzeby
parodii i satyry.
Więcej informacji znajdziesz na stronie mothership-game.com.

