Na granicy Imperium właśnie odkryto nową galaktykę!
Wsiadaj do swojego Statku i śmiało ruszaj eksplorować nowe El Dorado pełne tajemnic
i skarbów. Odkrywaj nowe Planety i powiększaj swoją Załogę: rekrutuj Specjalistów
należących do wielu różnych gatunków, poszukaj wsparcia u potężnych Robotów i daj się
zauważyć Emisariuszom Imperium, powiernikom niezwykle ważnych i opłacalnych misji.
Zostań najbogatszym odkrywcą w galaktyce!

Specjaliści
(karty z niebieskim tłem) stanowić będą
trzon twojej Załogi. Każdy
Specjalista jest Zwierzakiem
należącym do jednego, spośród sześciu gatunków.

SPIS KOMPONENTÓW
W pudełku znajduje się: 108 kart członków Załogi
(60 Specjalistów, 24 Emisariuszy, 18 Robotów i 6 Kapitanów); 10 kafli Planet; 25 znaczników Statków (5 na
gracza); 5 żetonów Weterana (1 na gracza); notatnik
punktacji końcowej; 12 kart Nieprzyjaznych Planet (do
trybu Solo); instrukcja.

IKONA GATUNKU

W Wild Space gracze starają się zebrać odpowiednią Załogę w taki sposób, aby zdobyć jak najwięcej Kredytów
na koniec gry. Początkową Załogę każdego z graczy
stanowi Kapitan, jednak w toku rozgrywki dołączą do
niej Specjaliści, Roboty czy Emisariusze.

Zbieranie Zwierzaków odpowiednich gatunków jest
głównym sposobem na zdobywanie Kredytów na koniec gry.
Emisariusze
(karty z czerwonym tłem) są Zwierzakami różnych gatunków. Gdy
zlecone przez nich misje zostaną pomyślnie wykonane,
zapewnią dodatkowe Kredyty
na koniec gry.

108 kart członków Załogi

CEL MISJI

6 Kapitanów

(z medalem na rewersie)

60 Specjalistów

18 Robotów

24 Emisariuszy

Roboty
(karty z zielonym
tłem) są potężnymi sprzymierzeńcami. Nie są Zwierzakami, natomiast zapewniają
dodatkowe Kredyty na koniec
gry – liczone niezależnie od
Kredytów otrzymywanych
za Zwierzaki.
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Większości kart członków Załogi posiada określone
Umiejętności, oznaczone ikoną w okręgu po lewej
stronie karty. Umiejętność z wybranej karty może być
aktywowana wyłącznie w momencie jej zagrania. Czasami na karcie członka Załogi obok ikony Umiejętności
znajduje się Warunek, oznaczony dodatkową ikoną
w niebieskim okręgu. Warunek ten musi zostać spełniony, aby możliwe było aktywowanie powiązanej
Umiejętności.

Aby zdobyć nowych członków Załogi gracze muszą wylądować na nowej Planecie,
a następnie eksplorować jej powierzchnię. Podczas rozgrywki w Wild Space
każdy gracz ma do dyspozycji 5 Statków.
Każdy Statek może być wykorzystany
tylko dwa razy w ciągu całej gry: raz żeby Wylądować na
nowej Planecie i raz aby eksplorować wybrany Sektor
danej Planety.

IKONA
UMIEJĘTNOŚCI

Planety są podzielone na dwa odrębne Sektory: lewy
(po lewej stronie kafla) i prawy (po prawej stronie
kafla). W każdym sektorze dany gracz może umieścić
maksynalnie jeden statek (nie może umieścić dwóch
Statków w tym samym Sektorze). W trakcie rozgrywki,
gracze będą odkrywali nowe Planety, poruszając się
w głąb tajemniczej galaktyki. Im trudniej dostępna będzie wybrana Planeta, tym liczniejszą Załogą będą musieli dysponować gracze, aby móc na niej wylądować.

IKONA
WARUNKU

IKONA PROFESJI
WOJSKOWY
PILOT

Wszyscy Specjaliści i większość
Robotów ma określoną Profesję,
wpływającą na niektóre Umiejętności czy Warunki. Niektóre Profesje
są również użyteczne w osiąganiu
celów misji zleconych przez Emisariuszy. W grze występuje sześć możliwych Profesji.
BOTANIK

INŻYNIER

LEWY
SEKTOR

PROGRAMISTA

PRAWY
SEKTOR

NAUKOWIEC

Ponadto, niektórzy Specjaliści i Roboty są Weteranami.
Rekrutując Weteranów gracze awansują swojego
Kapitana na torze Weterana i otrzymują nagrody powiązane z danym polem.
IKONA
WETERANA

WYMAGANA
WIELKOŚĆ
ZAŁOGI

W pudełku z grą znajduje się również notatnik do
podliczania punktów na koniec gry oraz zestaw
kart Nieprzyjaznych Planet dla trybu Solo.

ZNACZNIK
WETERANA
TOR
WETEREANA
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PRZYGOTOWANIE GRY

Umieść 2 kafle Planet początkowych (oznaczonych ikoną ) awersem do góry (odkryte) na środku stołu .
Losowo wybierz i umieść rewersem do góry (zakryte)
po jednym kaflu Planet wymagających odpowiednio
3 ,6 i9
członków Załogi w rosnącej kolejności
(od 3 do 9) pod kaflami Planet początkowych. Losowo
wybierz i umieść przed każdym z graczy jedną odkrytą kartę Kapitana
. Jest to pierwszy członek Załogi
każdego z graczy. Pozostałe karty Kapitanów odłóż do
pudełka, nie będą wykorzystywane w tej rozgrywce.
Każdy z graczy wybiera kolor i umieszcza przed sobą
5 znaczników Statków w wybranym kolorze
tworząc swoją pulę Statków. Ponadto, gracze umieszczają
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żeton Weterana obok swojej karty Kapitana, z lewej
stronu toru Weterana
. Potasuj pozostałe karty
członków Załogi i stwórz z nich pojedynczy, zakryty
stos kart do dobierania. Umieść go w pobliżu środka
stołu, a następnie dobierz i umieść 3 wierzchnie karty
w rzędzie
obok stosu. Jest to Pula dostępnych kart,
które zawsze wykładamy odkryte. Pozostaw również
miejsce na karty odrzucone po drugiej stronie stosu kart do dobierania. Każdy gracz dobiera na rękę
3 karty z zakrytego stosu nie ujawniając ich awersów
pozostałym graczom. Karty te tworzą rękę początkową
każdego z graczy . Gracz który jako ostatni widział
dowolnego zwierzaka zostaje pierwszym graczem.

A. Lądowanie Statkiem na Planecie

PRZEBIEG ROZGRYWKI

Gracz bierze Statek ze swojej puli i umieszcza go
w dolnej części kafla odkrytej Planety, w jednym
z dwóch Sektorów.

Rozpoczynając od pierwszego gracza, a następnie
w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara, gracze rozpatrują swoje tury. W swojej turze,
gracz używa jednego ze swoich Statków na wybranej
Planecie, a następnie rozpatruje dostępną tam akcję.
Rozgrywka dobiega końca, gdy każdy z graczy użyje
wszystkich swoich Statków dwukrotnie. Innymi słowy
oznacza to, że każdy z graczy rozpatrzy swoją turę dokładnie 10 razy. Wygrywa gracz, który na koniec gry
zgromadzi najwięcej Kredytów.

Aby móc wylądować na wybranej Planecie, gracz
musi posiadać co najmniej tylu członków Załogi,
ile wynosi wartość umieszczona w górnym rogu
docelowej Planety. Wymóg ten nie dotyczy Planet
początkowych
), dostępnych dla wszystkich graczy
od początku rozgrywki. Lądowanie na bardziej odległych Planetach będzie wymagało odpowiednio 3, 6
i 9 członków Załogi.

OPIS TURY GRACZA
Tura gracza składa się z dwóch, następujących po sobie
kroków:

1 UŻYJ STATKU NA PLANECIE
2 ROZPATRZ AKCJĘ Z PLANETY

1

UŻYJ STATKU
NA PLANECIE

W swojej turze gracz używa Statku na wybranej Planecie, aby wykonać jedną z dwóch opcji:
• A. Wylądować Statkiem na Planecie, dopóki posiada przynajmniej jeden dostępny Statek w swojej puli.
• B. Eksplorować Sektor Planety na której wcześniej
wylądował jego Statek.
Niezależnie od tego, która z powyższych opcji zostanie
wybrana, w drugim kroku swojej tury gracz będzie
mógł dobrać nowe karty członka Załogi albo zagrać
karty z ręki.

Amelia ma 4 członków Załogi.
W związku z tym może wylądować jedynie
na 3 najbliższych Planetach.
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Gracz nigdy nie może wylądować w Sektorze, w którym już znajduje się jego Statek. Gracz może jednak
lądować w Sektorze, w którym znajdują się Statki
należące do innych graczy.

Natychmiast po wylądowaniu na Planecie lub eksploracji Sektora Planety, gracz rozpatruje dostępną akcję,
oznaczoną na kaflu Planety w danym Sektorze (patrz
krok 2 poniżej).
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ROZPATRYWANIE AKCJI
Z PLANETY

Zarówno lądowanie Statkiem na Planecie, jak i eksploracja jej Sektorów, umożliwia graczowi rozpatrzenie
akcji, dzielących się na dwa rodzaje: dobranie albo
zagranie kart. Rodzaj dostępnej akcji zależny jest od
miejsca, w którym znajduje się Statek gracza (Sektora
na danej Planecie) i oznaczony jest odpowiednimi ikonami w odpowiadającej części kafla Planety. Szczegółowy opis wszystkich ikon występujących w grze znajduje
się na ostatniej stronie instrukcji.

Amelia chce wylądować na trzeciej Planecie.
Ponieważ posiada już Statek w lewym Sektorze,
jedyną możliwością jest lądowanie w prawym
Sektorze tej Planety.

Lądując Statkiem na Planecie gracz rozpatruje akcję
oznaczoną w dolnej części danego Sektora. Jeżeli do
wyboru jest kilka akcji, gracz może rozpatrzyć tylko
jedną z nich. W niektórych Sektorach akcje są powiązane z określonym Warunkiem, oznaczonym w lewym
dolnym rogu danego Sektora. Gracz musi spełnić ten
Warunek, aby możliwe było lądowanie Statkiem
w danym Sektorze i rozpatrzenie powiązanej akcji.
Jeżeli w danym Sektorze znajduje się więcej niż jeden
Warunek, gracz wybiera tylko jeden, który chce spełnić.

Jeżeli gracz nie ma już żadnych Statków w swojej puli,
jego jedyną opcją jest eksploracja Sektora Planety,
na której wcześniej wylądował jeden z jego Statków.

B. Eksploracja Sektora Planety

Gracz wybiera jeden ze swoich Statków znajdujących
się w dolnej części dowolnej Planety i przesuwa go
na jej górną część, nie zmieniając Sektora. Statek,
który wykonał już eksplorację (znajduje się w górnej
części Sektora) nie będzie ponownie używany w tej
rozgrywce.

3 RÓŻNE
WARUNKI

Ważne

Po umieszczeniu (wylądowaniu) Statku w danym Sektorze Planety,
Statek ten nie może
być przesunięty do innego Sektora albo na
inną Planetę.
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1 WARUNEK

2 RÓŻNE AKCJE

Zawsze gdy gracz przemieszcza Statek w górną część
Planety, aby eksplorować dany Sektor, może dobrać 3
karty na rękę albo zagrać 1 kartę. Eksploracja Sektora Planety nigdy nie wymaga spełnienia dodatkowych
Warunków.
Pamiętaj
Po eksploracji Sektora Planety, Statek
pozostaje w tym
miejscu do końca
rozgrywki i nie może
być użyty ponownie.

Joachim ma dobrać dwie karty.
Ponieważ żadna z kart dostępnych
w Puli go nie interesuje, dobiera
wierzchnią kartę z zakrytego stosu.

Dobieranie kart

Za każdym razem, kiedy gracz dobiera kartę, może dobrać wierzchnią kartę z zakrytego stosu albo wybrać
jedną z Puli dostępnych kart, a następnie umieścić ją
na swojej ręce. Po dobraniu karty z Puli, należy natychmiast wyłożyć w jej miejsce nową kartę z wierzchu
zakrytego stosu. Jeżeli gracz dobiera więcej niż jedną
kartę, każdorazowo może zdecydować skąd chce ją
dobrać (ze stosu czy Puli). Zanim gracz zdecyduje skąd
dobierze następną kartę, może wziąć pod uwagę kartę,
którą właśnie wziął na rękę z zakrytego stosu lub tę,
która zastąpiła kartę właśnie zabraną z Puli dostępnych
kart. Nie ma ograniczenia liczby kart, które gracz
może mieć na ręce.

Przed dobraniem drugiej karty, Joachim postanawia
odświeżyć Pulę dostępnych kart, odrzucając jedną
kartę z ręki.

Odświeżanie Puli dostępnych kart
W dowolnym momencie swojej tury gracz może odrzucić jedną kartę ze swojej ręki (na stos kart odrzuconych), aby odświeżyć Pulę dostępnych kart. W tym celu
należy odrzucić na stos kart odrzuconych wszystkie
3 karty składające się na obecną Pulę i wyłożyć w ich
miejsce 3 nowe karty z zakrytego stosu. Gracz może
odświeżać Pulę dostępnych kart dowolną liczbę razy
w swojej turze, dopóki jest w stanie odrzucić kartę
z ręki za każde odświeżenie.

W rezultacie, gdy do odświeżonej
Puli trafiła poszukiwana karta,
Joachim dobiera ją, natychmiast
wykładając na jej miejsce nową
kartę z zakrytego stosu.
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Ważne: Jeżeli w dowolnym momencie zakryty stos
kart do dobierania się wyczerpie, potasuj wszystkie
karty ze stosu kart odrzuconych i stwórz z nich nowy,
zakryty stos.

Zagrywanie kart

Kontynuacja przykładu

Zagrywając kartę, gracz wybiera kartę członka Załogi
z ręki i wykłada ją przed sobą obok karty Kapitana oraz
pozostałych członków Załogi. Jeżeli na zagranej karcie
znajduje się ikona Umiejętności, gracz może ją aktywować (wykonując akcję oznaczoną ikoną). Umiejętności kart członków Załogi można aktywować jedynie
w momencie zagrywania danej karty, ale nie jest to
obowiązkowe. Z niektórymi Umiejętnościami powiązane są odpowiednie Warunki. Jeżeli przedstawione Warunki nie są spełnione, gracz nadal może zagrać daną
kartę, jednak nie może aktywować jej Umiejętności.

Umiejętność Nosorożca Inżyniera pozwala na zagranie
kolejnej karty z ręki, jednakże aby to zrobić należy
wcześniej odrzucić dowolną kartę z ręki. Amelia
odrzuca wybraną przez siebie kartę, po czym zagrywa
Małpiego Emisariusza, którego Umiejętność pozwala na
natychmiastowe dobranie karty.

Ikona Warunków

Weterani

ikona umiejętności

Karty członków Załogi z symbolem Medalu w lewym
górnym rogu zwane są Weteranami. Za każdym razem, gdy gracz zagrywa kartę Weterana, przesuwa
żeton Weterana o jedno pole w prawo na torze Weterana znajdującym się w górnej części karty Kapitana.
Następnie gracz aktywuje Umiejętność przypisaną do
pola na torze na które został przesunięty znacznik.
Większość Umiejętności na tym torze pozwala na dobieranie albo zagrywanie kart, jednak możliwe jest
także zdobycie dodatkowych Kredytów na koniec gry.
Jeżeli w dowolnym momencie rozgrywki gracz usunie
zagraną wcześniej kartę Weterana, nie cofa znacznika
na torze.

Jeśli w wyniku działania Umiejętności należy zagrać
kolejną kartę, gracz może natychmiast aktywować
Umiejętność znajdującą się na nowej karcie, zakładając że spełnia przedstawione na niej Warunki (jeśli występują). W związku z tym, możliwe jest aktywowanie
Umiejętności i zagrywanie wielu kart podczas jednej
tury, zakładając że Warunki aktywowanych Umiejętności zostaną spełnione za każdym razem.

Amelia zagrywa kartę Małpiego Botanika, której
Umiejętność pozwala na natychmiastowe zagranie z ręki
karty o profesji Inżyniera. Zatem Amelia zagrywa nowego
członka Załogi – Nosorożca Inżyniera.
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Joachim zagrał kartę Robota Weterana. Przesuwa
znacznik Weterana o jedno pole w prawo na karcie
swojego Kapitana i aktywuje Umiejętność z pola, na które
właśnie przesunął znacznik: natychmiast dobiera 2 karty.

Otrzymaj Kredyty oznaczone na kartach Robotów należących do twojej Załogi.

KONIEC TURY

Otrzymaj Kredyty oznaczone na torze Weterana
twojego Kapitana jeśli osiągnąłeś lub przekroczyłeś odpowiednie pole.

W momencie gdy gracz 1) Użył jednego ze swoich Statków na Planecie po czym 2) Rozpatrzył akcję z Planety i aktywował ewentualne Umiejętności, jego tura
dobiega końca. Następnie gracz porównuje liczbę
członków swojej Załogi (liczy ile kart ma wyłożonych
przed sobą) z wymaganą liczbą znajdującą się na zakrytych kaflach Planet. Jeżeli liczba ta jest większa
lub równa liczbie na zakrytym kaflu Planety, należy go odkryć. Od teraz Planeta ta jest dostępna dla
wszystkich graczy.
Pamiętaj: Nawet jeśli Planeta jest odkryta, gracz może
wylądować na niej swoim Statkiem wyłącznie jeśli posiada odpowiednio liczną Załogę.

Gracz który zgromadził największą liczbę Kredytów
wygrywa grę i zostaje okrzyknięty największym
odkrywcą galaktyki! W przypadku remisu pomiędzy kilkoma graczami, wygrywa gracz posiadający
mniejszą Załogę. Jeżeli gracze nadal remisują, dzielą
się zwycięstwem i tytułem!
Joachim kończy grę z 57 Kredytami.

20 Kredytów za zebranie zestawu 5 Sów (15
Kredytów) i 3 Niedźwiedzi (5 Kredytów).

Następnie swoją turę rozpoczyna kolejny gracz.

15 Kredytów za zestaw Zwierząt należących do 6
różnych gatunków.

ZAKOŃCZENIE GRY

8 Kredytów (4+4) za wypełnienie misji obu
Emisariuszy ze swojej Załogi.
8 Kredytów za Roboty w swojej Załodze.

Gra kończy się po tym jak wszyscy gracze użyją swoich
Statków dwukrotnie (wykonają 10 tur). Po zakończeniu
tury ostatniego z graczy należy zsumować liczbę zgromadzonych Kredytów, aby wyłonić zwycięzcę. Korzystając z notatnika punktacji końcowej policzcie Kredyty
według następujących wytycznych:

6 Kredytów za awans Kapitana na torze Weterana.

Za 3 Zwierzaki tego samego gatunku otrzymaj
5 Kredytów. Za każdego kolejnego Zwierzaka
tego gatunku otrzymaj dodatkowe 5 Kredytów.
Za każdy zestaw Zwierzaków składający się
z przedstawicieli 6 różnych gatunków otrzymaj
15 Kredytów.
Otrzymaj Kredyty za pomyślne wykonanie misji
od Emisariuszy należących do twojej Załogi.
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Przebieg rozgrywki

TRYB SOLO

W swojej turze Szmugler będzie rozbudowywał swoją
Załogę tak, aby zdobyć jak najwięcej Kredytów zbierając Zwierzaki i Roboty. Karty Nieprzyjaznych Planet
będą wskazywać ile dodatkowych Kredytów na koniec gry otrzyma Szmugler dzięki swoim Emisariuszom,
Robotom, Weteranom oraz Profesjom członków swojej
Załogi. W sposób losowy wybierz pierwszego gracza.
Swoje tury wykonujecie naprzemiennie, do momentu
kiedy każdy z was rozegra 10 tur. Swoją turę wykonuj
zgodnie z normalnymi zasadami rozgrywki.

W trybie Solo, będziesz rywalizować z przebiegłym
Szmuglerem: przeciwnikiem kierowanym przez
„Sztuczną Inteligencję”. Aby wygrać, na koniec gry
musisz zgromadzić więcej Kredytów niż Szmugler.

Przygotowanie gry

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasadami opisanymi na stronie 4, uwzględniając poniższe zmiany:
Szmugler otrzymuje 1 kartę Kapitana. Przygotuj zakryty
stos dobiernia składający się z 5 Nieprzyjaznych Planet,
wybierając losowo karty w liczbie i typie odpowiadającym
wybranemu poziomowi trudności (patrz ramka poniżej).
Potasuj 5 wybranych kart, odkryj 2 wierzchnie karty i
umieść obok stosu. Wybierz kolor dla Szmuglera i umieść
5 znaczników jego Statków obok kart Nieprzyjaznych
Planet. Szmugler nie otrzymuje znacznika Weterana.

Tura Szmuglera

Szmugler przeprowadza swoje tury używając kart Nieprzyjaznych Planet zamiast normalnych Planet. W turze Szmuglera użyj jego Statku na jednej z dwóch,
aktualnie odkrytych kart Nieprzyjaznych Planet.
Możesz wybrać czy:
• Szmugler ląduje dostępnym Statkiem z puli
i umieszcza go w dolnej części Nieprzyjaznej Planety
na której wcześniej nie wylądował żaden jego Statek.
• Szmugler eksploruje Nieprzyjazną Planetę na
której już wylądował jego Statek i przesuwa go
na górną część karty.
Następnie natychmiast rozpatrz wszystkie dostępne
akcje, oznaczone ikonami w miejscu, w którym Szmugler umieścił Statek (w dolnej albo górnej części karty
Nieprzyjaznej Planety). Przedstawione kwadraty symbolizują poszczególne miejsca na karty członków Załogi, aktualnie dostępnych w Puli.

Poziom trudności

Przed rozpoczęciem gry Solo należy wybrać jak
wymagającym przeciwnikiem ma być Szmugler.
12 kart Nieprzyjaznych Planet podzielono na 3 kategorie, według coraz wyższego poziomu trudności.

<

<

Wybrany poziom trudności determinuje liczbę losowych kart danej kategorii, którą należy umieścić
w stosie kart Nieprzyjaznych Planet.
ŁATWY:

DODATKOWE
KREDYTY NA
KONIEC GRY

ŚREDNI:
TRUDNY:

AKCJE
EKSPLORACJI

AKCJE
LĄDOWANIA
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POZYCJA KART W PULI

Podsumowując, Szmugler wykonując akcje z kart
Nieprzyjaznych Planet, wpływa na karty z Puli
d ostępnych członków Załogi, znajdujące się
we wskazanych miejscach.

Jeżeli Szmugler eksplorował Planetę (i jego Statek znajduje się w górnej części Nieprzyjaznej Planety) karta ta
staje się niedostępna. Odłóż taką kartę na bok wraz ze
znajdującym się na niej Statkiem, aby pamiętać o dodatkowych Kredytach które Szmugler otrzyma na koniec gry. Wyłóż w jej miejsce nową kartę Nieprzyjaznej
Planety (jeśli jeszcze jakaś została).

Karta z tego miejsca w Puli staje się
członkiem Załogi Szmuglera.

Podliczenie Kredytów

Odrzuć kartę z tego miejsca w Puli na stos
kart odrzuconych.

Na koniec gry zsumuj liczbę swoich Kredytów zgodnie z normalnymi zasadami. Szmugler otrzymuje Kredyty jedynie ze zestawy Zwierzaków odpowiednich
gatunków (patrz strona 9) oraz Roboty w jego Załodze. Ignorowane są wszystkie pozostałe Umiejętności
i informacje na kartach członków Załogi. W zamian
Szmugler otrzyma dodatkowe Kredyty za każdy symbol
umieszczony w górnej części każdej z 5 kart Nieprzyjaznych Planet użytych podczas gry. Możliwe symbole
przedstawiono poniżej:

Zgodnie z normalnymi zasadami, za każdym razem,
gdy karta z Puli zostanie dobrana albo odrzucona, należy natychmiast wyłożyć w jej miejsce nową kartę
z wierzchu zakrytego stosu. Jeżeli obie rozpatrywane
akcje dotyczą tego samego miejsca na kartę z Puli,
rozpatrz akcję po lewej stronie, wyłóż nową kartę do
Puli, a następnie rozparz akcję po prawej.
Amelia zdecydowała,
że Szmugler wyląduje
swoim Statkiem na
Nieprzyjaznej Planecie po
lewej stronie.

Każdy Emisariusz z Załogi Szmuglera wart jest
1 dodatkowy Kredyt.
Każdy Robot z Załogi Szmuglera wart jest
1 dodatkowy Kredyt.
Każdy Weteran z Załogi Szmuglera wart jest
1 dodatkowy Kredyt.
Każdy członek Załogi Szmuglera o przedstawionej
Profesji wart jest 1 dodatkowy Kredyt.

Wygrywasz grę jeśli zdobędziesz więcej Kredytów
niż Szmugler.
Następnie odrzuca środkową kartę z Puli dostępnych
kart członków Załogi, wykłada w jej miejsce nową kartę
z zakrytego stosu, po czym dołącza tę kartę do Załogi
Szmuglera (i wykłada w jej miejsce nową kartę ze stosu).
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UMIEJĘTNOŚCI

WARUNKI

Dobierz wskazaną liczbę kart.

Wybierz i odrzuć kartę z ręki.
Odrzuć z ręki kartę Specjalisty /
Robota/ Emisariusza.

Zagraj dowolną kartę z ręki.
Zagraj z ręki
Specjalistę / Robota / Emisariusza.

Odrzuć z ręki kartę o odpowiedniej
Profesji

Zagraj z ręki Robota albo Emisariusza.

Odrzuć z ręki kartę Weterana.

Zagraj z ręki kartę o odpowiedniej
Profesji.

W twojej Załodze musi już być co najmniej
jeden Robot / Emisariusz.
Przynajmniej jeden członek
twojej Załogi musi należeć do
przedstawionej Profesji.

Zagraj z ręki kartę Weterana.
Dobierz kartę ze stosu albo Puli po czym natychmiast ją zagraj.

Odrzuć na stos kart odrzuconych wybranego
członka twojej Załogi (wyłożonego przed tobą).

PODLICZANIE KREDYTÓW

PRZYKŁADY MISJI

/3

Za trzeciego i każdego kolejnego
Zwierzaka tego samego gatunku.
Za każdy zestaw Zwierzaków należących
do 6 różnych gatunków.
Kredyty za Emisariuszy, Roboty i tor
Weterana na karcie Kapitana.
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Otrzymaj 5 Kredytów za każdy
zestaw 3 Botaników należących
do twojej Załogi.
Otrzymaj 2 Kredyty za każdą
parę Sowa – Wojskowy w twojej
Załodze
Otrzymaj 5 Kredytów, jeżeli
masz w Załodze więcej
Programistów niż inni gracze.

