baza kosmiczna
W tym mini-dodatku każdy gracz otrzymuje nową planszę,
dzięki której na początku swojej tury można wykonać nowe akcje
i uzyskać jeszcze więcej możliwych kombinacji.

Kapitanie, ﬁrma gratuluje osiągnięć. Twoja załoga
na najwyższym poziomie jest niewątpliwie zdolna
do dokonywania wspaniałych czynów. W nagrodę,
a także jako pomoc w uzyskiwaniu jeszcze lepszych
wyników, ﬁrma postanowiła udostępnić nowe
narzędzie: Bazę Kosmiczną!

4. warunki i umiejętności
Większość symboli użytych w tym dodatku została już opisana
w podstawowej wersji gry. Wyjątkiem są 3 nowe oznaczenia.

1. komponenty
Nie jest to samodzielny dodatek, dlatego do zagrania będzie
wymagana podstawowa wersja gry (plus oczywiście 6 plansz
Baz Kosmicznych).

2. przygotowanie gry
Po przygotowaniu gry według standardowych zasad, każdy gracz
losuje jedną planszę Bazy Kosmicznej i kładzie ją przed sobą.
Następnie umieszcza na niej w wyznaczonych miejscach 5 swoich
znaczników Statków.
I to już wszystko, można zaczynać!

3. opis tury gracza
Tura gry przebiega według standardowych zasad. Jedyny wyjątek
pojawia się momencie, gdy gracz zdecyduje się wylądować
nowym Statkiem na Planecie.
Gracz wybiera jeden ze Statków dostępnych w swojej Bazie
Kosmicznej i przed wylądowaniem na Planecie umieszcza
go w streﬁe Startu.

Odrzuć z ręki
Zwierzakiem.
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Natychmiast przesuń żeton Weterana o jedno pole
w prawo na torze Weterana na swojej karcie Kapitana.
Następnie aktywuj Umiejętność przypisaną do pola,
na które został przesunięty znacznik.
Dobierz do ręki 3 karty z zakrytego stosu, a następnie
odrzuć 2 karty z ręki. Możesz wybrać dowolne karty
do odrzucenia, nawet te dopiero dobrane.

Po aktywowaniu lub zignorowaniu Umiejętności, gracz rozgrywa
dalej swoją turę jak zwykle: ląduje Statkiem na Planecie i zgodnie
ze standardowymi zasadami rozpatruje odpowiednią akcję.

5. tryb solo
W trybie Solo przebiegły Szmugler będzie otrzymywać dodatkowe
Kredyty za każdą niewykorzystaną okazję z Bazy Kosmicznej
gracza.

Przygotowanie gry

Aby zagrać w ten tryb, przydziel Szmuglerowi 5 dodatkowych
Statków. Będzie ich używać zawsze, gdy pojawi się okazja
do skorzystania z twojej Bazy Kosmicznej.

Przebieg rozgrywki

Za każdym razem, gdy jeden z twoich Statków wystartuje z Bazy
Kosmicznej bez spełnienia przydzielonego Warunku, musisz
umieścić jeden z dodatkowych Statków Szmuglera w swojej
streﬁe Startu. Aby do tego nie doprowadzić, możesz zdecydować
się na spełnienie wskazanego Warunku, ale bez aktywowania
przypisanej Umiejętności.
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Gracz ma teraz możliwość natychmiastowego spełnienia
Warunku podanego pod przesuniętym Statkiem, aby aktywować
powiązaną Umiejętność. Umiejętność ta może być aktywowana
wyłącznie przy wylocie Statku z Bazy Kosmicznej, ale aktywacja
nie jest obowiązkowa. Jeśli gracz nie może spełnić Warunku
lub po prostu nie chce tego zrobić, Statek może wystartować
bez aktywowania przypisanej Umiejętności.

Podliczenie kredytów

Na koniec gry Szmugler otrzymuje
dodatkowych Kredytów
za każdy Statek umieszczony w streﬁe Startu na twojej planszy
Bazy Kosmicznej.
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