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1.0 Wstęp 
Space Empires to klasyczna gra “4X”: eXploracja, eXpansja, 

eXploatacja, i eXterminacja. Każdy gracz będzie budował swoje 

kosmiczne imperium i spróbuje zwyciężyć eliminując innych 

graczy. Skala czasowa gry jest bardzo rozległa—przynajmniej 

jeden rok Ziemski pomiędzy Fazami Ekonomicznymi. Ten fakt 

pomoże Ci zrozumieć odpowiednie aspekty zasad. Gra może być 

rozegrana od jednego do czterech graczy. Polecamy używać tylko 

Zasad Podstawowych Basic podczas Twoich pierwszych gier. Jak 

już zapoznasz się z mechaniką gry możesz dodać Zasady 

Zaawansowane. 

 

SPIS CZĘSTO UŻYWANYCH TERMINÓW: 

Kolonizacja: proces umieszczania Kolonii na planecie w Fazie 

Ruchu (patrz 4.4) lub Fazach Falki (patrz 5.10.3) i kontynuowanie 

tego procesu w Fazie Ekonomicznej (patrz 7.0). 

Punkt Konstrukcji (CP): Ziemia Macierzysta i kolonie 

produkują Punkty Konstrukcji. Punkty Konstrukcji są używane 

w Fazie Ekonomicznej do zakupu jednostek, utrzymania statków, 

i ulepszania technologii. Arkusz Produkcji został zapewniony być 

na bieżąco z własnymi Punktami Produkcji. Maksymalnie 30 CP 

może zostać przeniesionych do następnej tury. 

Wróg: jednostka należąca do dowolnego innego gracza. 

Grupa: jeden do sześciu statków jednego typu, reprezentowany 

przez znacznik Grupy. Znaczniki nie zawsze ukazują pojedyncze 

statki, ale posiadają liczbę umieszczoną pod nimi by oznaczyć  

Liczbę statków w konkretnej grupie (od 1 do 6). Statki Kolonii, 

Górnicy, i Statki Kupieckie są jedynymi wyjątkami do tej zasady 

jako, że zawsze reprezentują pojedynczy statek. 

System Macierzysty: Grupa heksów gdzie są umieszczona 

znaczniki Ziemi Macierzystej (patrz 2.7) i Systemu 

Macierzystego na początku gry. 

Statek: Inny niż te trzy pojazdy (patrz 2.5), statki są zawsze 

reprezentowane znacznikiem Grupy, nawet jeśli obecny jest 

tylko jeden (cały czas nazywaj to Grupą). Tylko statki jednego 

typu i Poziomu Technologii mogą być częścią jednej grupy. 

System: rozległa przestrzeń kosmiczna, reprezentowana w grze 

przez jeden heks wydrukowany na planszy. 

Jednostka: Grupa, Przynęta, Górnik, Statek Kolonii, Statek 

Kupiecki, Baza lub Statek Dok. 

 

2.0.Komponenty Gry 
Każdy gracz powinien najpierw wybrać kolor reprezentujący 

jego imperium i otrzyma własne znaczniki w tym kolorze. 
 

2.1. ZNACZNIKI SYSTEMU 

Podczas rozstawiania, pogrupuj znaczniki Systemu 

zgodnie z otoczką wydrukowaną na ich tyle. Te z 

białymi otoczkami należą do “głębokiego kosmosu”. 

Znaczniki z kolorowymi otoczkami zapełnią 

sąsiedztwo każdego z graczy, będzie to ,,System 

Macierzysty”. Gracz czerwony będzie miał czerwone 

znaczniki Systemu w swoim Systemie, niebieski 

gracz niebieskie i tak dalej. Znaczniki Systemu 

muszą być umieszczane losowo; ich awersy powinno 

pozostać nieznane dla każdego gracza. Obróć 

wszystkie znaczniki tego samego koloru awersem  

do dołu i je pomieszaj. Potem każdy gracz powinien 

rozmieścić je losowo na planszy, jeden w każdym 

heksie, w swoim Systemie Macierzystym. Białe 

znaczniki Systemu zajmują heksy między 

Systemami graczy. Odłóż na bok nieużywane białe 

znaczniki Systemu jako że nie będą używane. Spójż 

na Książkę Scenariuszy dla szczegółowych detali. 

 

2.2.PLANETY 

Planeta nie ma żadnego efektu na grę dopóki nie 

zostanie skolonizowana. Kolonizacja zaczyna się w 

Fazie Ruchu. (patrz 4.4.1), lub pod koniec walki 

(patrz 5.10.3) i jest kontynuowana w Fazie Ekonomii  

(patrz 7.0). Technologia Terra formowania 

wymagana do kolonizacji jałowych planet (patrz 

9.7). Zgodnie z Zaawansowanymi Zasadami, jałowe 

planety w głębokim kosmosie są zamieszkałe przez 

niewspółpracujących kosmitów (patrz 14.1). 

 

2.3.GRUPY 

2.3.1. Ogólnie: Znaczniki Grup posiadają wydrukowane 

rysunki statków i reprezentują 1-6 statków jednego typu i Poziomu 

Technologii. Umieść znacznik numeru pod znacznikiem Grupy by 

oznaczyć liczbę statków w tej Grupie. Grupy są jedynie  
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Sposobem reprezentowania grupy statków tego samego typu i 

poziomu technologii. Statki tego samego typu i technologii 

mogą dołączać i opuszczać grupy kiedykolwiek tego zapragną (o 

ile znaczniki na to pozwolą). Znaczniki Grupy posiadają dwie 

strony—strona tylna jest używana do ukrycia typu  i informacji 

wojskowych. Znaczniki Grup i ich znaczniki Numerów 

zaczynają z ukrytą tożsamością przed innymi graczami i są 

ujawniane tylko podczas walki. Strona przednia posiada dane 

informacje: Typ, Klasa, Siła Ataku, Siła Obrony, Wielkość 

Kadłuba oraz numer Grupy. 

Określa ona  

także koszt utrzymania statku, wartość technologii jaką statek 

może wykorzystać i zdolność produkcyjną potrzebną do 

zbudowania statku w Doku. Jest ona umieszczona na znaczniku 

Grupy, lecz odnosi się do każdego statku w tej grupie. 

2.3.7 Numer Identyfikacyjny Grupy: Używaj tej liczby do 

zidentyfikowania grupy w Tabeli Technologii Statku. 

 

2.4. ZNACZNIKI LICZBOWE 

Każda grupa w grze musi mieć jeden z nich 

umieszczony pod nią aby oznaczyć liczbę statków 
Typ 

Klasa 

Siła Ataku  

Siła Obrony 

Identyfikator Grupy- 
Liczba  

Wielkość Kadłuba 

reprezentowanych przez ten znacznik grupy . 

PRZYKŁAD: Jeśli są 2 Krążowniki z tym samym Poziomem 

Technologii w Grupie Krążowników, umieść znacznik liczbowy 2 

pod znacznikiem Grupy CA. Nawet gdy tylko w grupie jest jeden 

statek, umieść znacznik 1 pod nim. W ten sposób Twoi 

przeciwnicy będą musieli zgadywać ile statków jest w tej grupie. 

2.3.2 Typ: Typ statku jest oznaczony dużymi literami is w rogu 

znacznika. Typy statków kosmicznych zawierają:  

 

BB: Pancerniki  

BC: Krążowniki Ciężkie 

CA: Krążowniki 

CV: Lotniskowce* 

DD: Niszczyciele 

DN: Drednoty 

F: Myśliwce* 

R: Korsarzy* 

SC: Skoutów 

SW: Trałowce* 

SY: Statki-Doki 

2.5. JEDNOSTKI NIEGRUPOWANE 
Statki Kolonii, Statki Kupiecki* i Górnicy są jedn. 

Niegrupowane. Zawsze ukazują jeden statek—nie kładź 

znacznika liczbowego pod nimi i kładź je awersem do góry. 

* Statki Kupieckie (MS Pipeline) są używane tylko w Zasadach 

Zaawansowanych. 

*Typy statków kosmicznych zawarte w Zasadach Zaawansowanych. 
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  2.6. ZNACZNIKI SZKODY 

Umieść znaczniki Szkody na wierzchu grupy by 

mieć na oku liczbę trafień jaką otrzymała w Fazie 

Walki. Usuń wszystkie znaczniki Uszkodzenia pod 

koniec Fazy Walki (patrz 5.6). 

 

2.6. ZIEMIA MACIERZYSTA 

Ziemia Macierzysta ukazuje planetę gracza oraz 

infrastrukturę na księżycach i planetach wewnątrz 

tego systemu planetarnego. Każdy gracz zaczyna z 1 

taką ziemią, z której będzie odkrywał kosmos.  

2.3.3 Klasa: ta litera jest używana do określenia, które statki 

strzelają jako pierwsze w walce (A oddaje salwę przed  B). 

2.3.4 Siła Ataku: Liczba potrzebna do otrzymania trafienia (4 

oznacza, że musisz rzucić 4 lub mniej by trafić cel). 

2.3.5 Siła Obrony: Siła Obrony to liczba obok Siły Ataku. Na 

przykład, Niszczyciel posiada Siłę Obrony “0”. Ta liczba 

modyfikuje rzut atakującego, dlatego im wyższa jest ta liczba, 

tym trudniej jest trafić statek w walce. 

2.3.6 Wielkość Kadłuba: Wielkość Kadłuba to liczba po “x”. 

Oznacza ona liczbę trafień potrzebną do zniszczenia statku w 

grupie. Na przykład, Wielkość Kadłuba Niszczyciela to “1”, co 

oznacza, że jest on niszczony jeśli otrzymuje jedno trafienie. 

Wielkość Kadłuba Krążownika to “2”, co oznacza, że dwa 

trafienia niszczą jednego Krążownika. Wielkość Kadłuba określa 

Zawsze zaczyna ona ze Zdolnością Produkcji 20 CP. Zasady 

dotyczące ziemi macierzystej także dotyczą kolonii, są wyjątki.  

 

2.7. ZNACZNIKI LICZBOWE KOLONII  
            Te znaczniki umieszczane są na wierzchu kolonii by         

               mieć oko na wzrost kolonii na planecie. Niektóre z nich  

               są oznaczone słowem ,,Home”, używaj ich tylko gdy 

twoja Ziemia Macierzysta otrzymuje obrażenia. 

 

2.8. KOSTKA 
W grze występuje 10-ścienna kostka, na której ,,0” oznacza 10. 
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3.0 Sekwencja Gry 
W pierwszej turze gry, gracze rzucają kością by sprawdzić kto 

będzie pierwszy, a sekwencja grania następuje zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Po pierwszej turze, Kolejność Graczy jest 

określana przez licytację w Fazie Ekonomicznej  (7.4). 

Sekwencja Gry postępuje zgodnie z poniższymi punktami: 

A. Określ Kolejność Graczy (7.4) 

B. Tura Pierwsza: 

Gracz 1: 

a. Ruch (patrz 4.0) 

b. Walka (patrz 5.0) 

c. Eksploracja (patrz 6.0) 

Gracze 2-4: Zgodnie z sekwencją gracza 1 

C. Tura Druga: (taka sama jak tura pierwsza) 

D. Tura Trzecia: (taka sama jak tura pierwsza) 

E. Faza Ekonomiczna (patrz sekcja 7.0)—wszyscy gracze 

przeprowadzają tę fazę jednocześnie, nie w kolejności graczy.  

Oznaczaj obecną turę znacznikiem Tury na Torze Tur na 

planszy. Po Fazie Ekonomicznej, znacznik Tury powraca na pole 

1. Powtarzaj tę sekwencją do osiągnięcia zwycięstwa. 

 

4.0. Ruch 

4.1. PROCEDURA RUCHU 

Jedn. ruszają z jednego do drugiego system obok (z heksu na 

heks). Dystans zdolny do przebycia przez jedn. jest określony 

przez Poziom Technologii Ruchu Statku i jest mierzony w 

heksach. Ruch jest dobrowolny, a gracz może ruszyć jednym, 

kilkoma lub wszystkimi grupami lub żadną, w jednej Fazie 

Ruchu. Jedn. mogą się ruszać osobno lub razem. Na początku 

gry, Poziom Technologii Ruchu dla wszystkich graczy to  

“jeden.” Oznacza to, że każda jedn. może poruszyć się tylko o 

jeden heks podczas Fazy Ruchu w każdej turze. Rozwinąwszy 

Technologię Ruchu (w Fazie Ekonomii, patrz 7.5) i ulepszywszy 

statek (9.10.4), zwiększasz liczbę heksów jaką jednostka może 

przebyć w jednej turze, tak jak poniżej: 

• Poziom 2: Statki mogą ruszać się o 1 heks w każdej z 

pierwszych dwóch tur , ale mogą rusza ć się o 2 heksy w turze 

trzeciej. 

• Poziom 3: Statki mogą ruszać się o 1 heks w pierwszej turze, 

ale mogą ruszać się o 2 heksy w kolejnych dwóch. 

• Poziom 4: Statki zawsze mogą ruszać się o 2 heksy. 

• Poziom 5: Statki mogą ruszać się o 2 heksy w pierszych 

dwóch turach i 3 heksy w turze trzeciej. 

• Poziom 6: Statki mogą ruszać się o 2 heksy w pierwszej turze, 

i 3 heksy w kolejnych dwóch turach. 

• Poziom 7: Statki zawsze mogą ruszać się o 3 heksy. 

Statki Górnicze, Kolonii, Kupieckie i Kopalnie: Niezależnie 

od twojego Poziomu Technologii Ruchu, poruszają się 

maksymalnie o jeden heks w każdej turze. 

Bazy i Statki Doki: Bazy i Statki Doki nie mogą się ruszać. 

Atrapy: Atrapy poruszają się z prędkością zgodnie z obecnym 

Poziomu Technologii Ruchu. 

 

4.2. OGRANICZENIA RUCHU 

Jednostka nie może wejść do heksu ze znacznikiem Systemu 

rewersem do góry (nieodkrytym), Mgławicy lub Asteroidów, 

chyba że zaczyna swoją turę obok niego. Także, wejście do 

heksu z dowolnym z tych trzech znaczników zakańcza ruch tej 

jednostki, niezależnie od jej Poziomu Technologii Ruchu. 

PRZYKŁAD: Grupa, która mogłaby ruszyć o 2 heksy zaczyna 

Fazę Ruchu obok heksu ze znacznikiem Asteroidów. Może ona 

wejść do tego heksu, ale musi się potem zatrzymać. 

Jedn. bez Siły Ataku (jak Statki Kolonii, Atrapy i Górnicy) nie 

mogą wchodzić do heksu ze: znacznikiem Systemu rewersem do 

góry (nieodkrytym), jednostką wroga lub kolonią wroga, chyba 

że statek zdolny do walki także wchodzi do tego heksu (nie musi 

on rozpoczynać ruchu w tej samej lokacji. 

 

4.3. HEKSY OKUPOWANE PRZEZ WROGA 

Jedn. muszą natychmiast zakończyć jakikolwiek ruch gdy 

wchodzą do heksu z jedn. wroga, które są zdolne do walki i 

muszą je zaatakować w Fazie Walki. Gdy jedn. wchodzi do 

systemu z jednostkami wroga bez zdolności walki (Atrapa, 

Statek Kolonii, itd.), te bezbronne jedn. są natychmiastowo 

niszczone i nie blokują ruchu (kilku statków jak i technologii). 

Poruszające się (atakujące) jedn. mogą wznowić ruch. Jedn. 

mogą zignorować kolonie wroga na planecie przejść przez ten 

heks lub w nim zostać. Jeśli ta jedn. się zatrzymuje w heksie z 

Kolonią wroga, może ona atakować w Fazie Ruchu. 

 

4.4. PLANETY I KOLONIZACJA 

Planeta bez kolonii nie wpływa na ruch. Nieskolonizowana 

planeta może zostać skolonizowana przez Statek Kolonii (8.4). 

Skolonizowana planeta nie może zostać skolonizowana 

ponownie dopóki obecna Kolonia nie będzie zniszczona (5.10.3). 
 

4.4.1. Zapoczątkowanie Kolonizacji 

Umieść Statek Kolonii (statkiem do góry) na 

Planecie. Możesz to zrobić w tej samej turze gdy twój 

Statek Kolonii wszedł do tego heksu lub po udanym 

ataku na ten heks. Kiedy tak zaczniesz kolonizację, 

Ten Statek Kolonii nie będzie mógł się więcej poruszać. 

Rozpoczął on formowanie Kolonii i został rozmontowany w celu 

pozyskania odpowiednich materiałów. Od tego czasu, jest on 

uważany za Kolonię. Kolonizacja wymaga czasu i będzie ona 

rosnąć w przyszłych Fazach Ekonomii (patrz 7.7). 
 

4.4.2. Kolonizacja Jałowych Planet 

Niektóre planet są oznaczone “Jałowa.” Nie mogą 

zostać one skolonizowane bez Technologii Terra-

Formowania (patrz 9.7). Jak tylko Jałowa planeta 

została skolonizowana, funkcjonuje ona jak każda  

inna planeta. Przynosi ona surowce i rośnie (kolonia) tak jak na 

innych planetach. Jeśli kolonia na Jałowej planecie zostaje 

zniszczona, ta planeta natychmiastowo powraca do swojego 

pierwotnego stanu Jałowej planety. 
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5.0. Walka 
5.1. PROCEDURA WALKI 

5.0.1 Ogólnie: Walka ma miejsce w Fazie Walki gdy jednostki 

należące do innych graczy są w tym samym heksie. Walka jest 

obowiązkowa i jest przeprowadzana w heksie. Gracz, którego 

jedn. weszły do heksu i rozpoczęły walkę jest atakującym, a 

druga gracz jest obrońcą. Jeśli jest więcej niż jedna bitwa, 

atakujący określa kolejność w jakiej będą one rozpatrzane. 

Jednostki atakującego i obrońcy mogą strzelać, często więcej niż 

raz, a walka jest kontynuowana do czasu gdy tylko jeden gracz 

będzie posiadał swoje jednostki w tym heksie. 

5.0.2 Ruszanie Statków Poza Mapę: Weź wszystkie jedn. w tym 

systemie i chwilowo przesuń je poza mapę. Oznacz system, w 

którym rozgrywa się ta bitwa znacznikiem Bitwy dla ułatwienia. 

Atakujący i obrońca odsłaniają i sortują swoje jedn. w “liniach 

bojowych”. Jeśli obecna jest atrapa, jest ona eliminowana przed 

jakąkolwiek walką. Każda linia powinna być zorganizowana 

zgodnie z Klasą (A na jednym końcu, B obok nich, itd.). 

5.0.3 Określ Ochronę w Walce: Następnie, każdy gracz 

podlicza liczbę swoich zdolnych do walki statków w bitwie. 

Gracz z większą ich liczbą posiada opcję Ochrony w Walce (5.7). 

5.0.4 Określ Bonus Wielkości Floty: Jeśli jeden gracz posiada 

dwa razy tyle niechronionych, zdolnych do walki statków co 

jego przeciwnik w walce, jego strzelające jedn. otrzymują bonus +1 

do ich Siły Ataku. Określ ten bonus na początku każdej rundy 

ostrzału. Jest możliwy, że w trakcie bitwy statki zostają 

zniszczone uciekną, a różnica wielkości się zmieni i gracz z 

bonusem wielkości floty może go utracić w późniejszej rundzie i 

vice versa. Zauważ, że mniejsza strona nie jest karana za ostrzał. 

Górnicy nie są wliczani do Wielkości Floty w żaden sposób. 

5.0.5 Rozpatrz Walkę: Gracze rozpatrują walkę zaczynając od 

jednostek Klasy A, przechodząc do jednostek Klasy B i tak 

dalej, dopóki wszystkie statki nie strzeliły. Żaden statek nie 

może strzelać więcej niż raz w Rundzie Ostrzału, ale może być 

celem więcej niż raz. 

5.0.6 Powtórz jeśli Konieczne: Jeśli obie strony cały czas mają 

statki w heksie po pierwszej rundzie walki, przeprowadź drugą 

rundę walki zaczynając od kroku Ochrony w Walce (5.1.3). 

Walka może trwać kilka rund. Po zakończeniu pierwszej rundy 

jednostka, która miała szansę do ostrzału w przeciwnika może 

zamiast tego się wycofać (patrz 5.9). 

 

5.2. KOLEJNOŚĆ OSTRZAŁU 

Ostrzał w walce nigdy nie jest jednoczesny. Statki Klasy A 

strzelają przed statkami Klasy B, statki Klasy B strzelają przed 

Klasą C, itd. Jeśli obaj gracze posiadają grupy tej samej Klasy 

(na przykład, obaj mają B), grupa należąca do gracza z wyższą 

Technologią Taktyki strzela pierwsza. Jeśli Klasa i Technologia 

Taktyki obu graczy jest taka sama, wtedy grupa obrońcy strzela 

pierwsza. Jeśli Walka jest przeprowadzana w heksie z 

Asteroidami lub Mgławicą, Klasę wszystkich statków określa się 

jako  E niezależnie od wydrukowanych liter na znacznikach 

(patrz Specjalne Warunki 5.8). 

NOTATKA: Jest możliwe, że wszystkie statki jednego gracza 

oddadzą wystrzał przed szansą przeciwnika na rzucenie kością. 

Statek może także zostać zniszczony przed oddaniem przez niego 

jakiejkolwiek salwy. Rozwijanie wyższej Technologii Taktyki od 

przeciwnika jest nieodzowne. 

 

5.3. KTO MOŻE STRZELAĆ 

Tylko jednostki z Siłą Ataku mogą strzelać. Jednostka bojowa 

może strzelać na dowolną jedn. wroga w tym systemie oprócz 

jedn., które są Chronione (patrz 5.7). Jeśli statki są częścią jednej 

grupy, mogą one cały czas strzelać indywidualnie  i w inne cele. 

W Zasadach Zaawansowanych, Szwadrony Myśliwców mogą 

także strzelać (patrz 11.2) i robią to niezależnie od swoich 

Lotniskowców (patrz 11.1). 

 

5.4. JEDNOSTKI NIE-BOJOWE 

Statki bez zdolności do walki (Statki Kolonii, Statki Górnicze i 

Statki Kupieckie) nie mogą się wycofać są automatycznie 

niszczone jeśli zostały zastane same w heksie lub gdy wszystkie 

wspierające statki zdolne do walki zostały zniszczone lub się 

wycofały. Kolonie (na planetach) także nie mają zdolności do 

walki, ale nie są automatycznie niszczone (patrz 5.10). 

 

5.5. ROZPATRZENIE OSTRZAŁU 

Wybierz jedn. strzelającą i jej cel. Dodaj Siłę Ataku jedn. 

strzelającej  do jej Poziomu Technologii Ataku (9.2). Suma 

oznacza ogólną Siłę Ataku. 

Zwiększ Siłę Ataku o jeden (+1) jeśli Bonus Wielkości Floty ma 

swoje zastosowanie (5.1.4). 

Następnie, dodaj Siłę Obrony celu do jego Poziomu Technologii 

Obrony i odejmij tę sumę od ogólnej Siły Ataku otrzymując 

liczbę "Ostrzału". Gracz atakujący rzuca kością za każdy statek w 

tej grupie i jeśli rzut jest równy lub niższy od liczby wymaganej 

do trafienia, zostaje zadane trafienie. Niezależnie od liczby 

potrzebnej do trafienia, rzut równy 1 zawsze zadaje trafienie. 

Kości mogą zostać rzucone na raz dla każdego statku, a rezultat 

otrzymany przed wybraniem celu dla następnego statku. 

PRZYKŁAD: Jeśli cel posiada Siłę Obrony 1 i Poziom 

Technologii Obrony 1, od ogólnej Siły Ataku odejmowane jest 2. 

Jeśli Krążownik Liniowy z powyższego przykładu jest jedn. 

strzelającą, musiałby wyrzucić 4 lub mniej by zadać trafienie. 

Ważne: Modyfikator Technologii Ataku i Obrony nie może 

przekroczyć Wielkości Kadłuba tego statku (patrz 9.2). 

 

5.6. OZNACZANIE TRAFIEŃ 

Uszkodzenia są łączne is ą oznaczane znacznikiem 

Uszkodzenia na lub przy tym znaczniku Grupy 

podczas bitwy. Gdy statek otrzymuje Trafienia 

równe jego Wielkości Kadłuba, jest niszczony.  

Zmodyfikuj odpowiednio znacznik liczbowy pod znacznikiem 

Grupy by oznaczyć utratę statku, a jeśli ta grupa posiadała tylko 

jeden statek, usuń ten znacznik Grupy z gry. 

PRZYKŁAD: Grupa Krążowników #1 posiada 2 Krążowniki. Zatem, 

na początku walki pod znacznikiem Grupy jest obecny znacznik z 
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cyfrą “2”. Podczas walki jeden z Krążowników otrzymał 

trafienie, więc znacznik Uszkodzenia “1” jest umieszczany na 

wierzchu tego znacznika by oznaczyć trafienie. Później, ten sam 

Krążownik otrzymał drugie trafienie. Znacznik Uszkodzenia z 

cyfrą 1 jest usuwany, podczas gdy znacznik Liczbowy pod 

znacznikiem Grupy jest obracany na stronę “1” by oznaczyć, że 

pozostał tylko jeden Krążownik. Jeśli ten Krążownik zostanie 

później zniszczony, wszystkie znaczniki zostaną usunięte. 

Dwa lub więcej statków w tej samej grupie nie może otrzymywać 

trafień w tym samym czasie, wszystkie trafienie muszą zostać 

zadane jednemu statkowi i dopiero po jego zniszczeniu kolejne 

trafienia mogą zostać zadane innemu statkowi w tej grupie. 

Jeśli nie ma odpowiedniej ilości trafień by zniszczyć cel, 

trafienia nie wpływają na jego zachowanie. Jeśli w innym 

wypadku są do tego zdolne, uszkodzony statek może zostać 

podzielony na inną grupę i może się wycofać (5.9) lub zostać 

Chronionym (5.7). Na końcu walki, jeśli statek ma trafienia ale 

nie został zniszczony, są one usuwane. Zatem, są automatycznie 

naprawiane po walce (tury reprezentują szmat czasu, podczas 

którego załogi mogą naprawić te uszkodzenia). 

PRZYKŁAD: Pancernik w Grupie BB #2 otrzymał 2 trafienia w 

walce. Po tym jak ostatni wrogi statek się wycofał i zakończył 

walkę, znacznik Uszkodzenia jest usuwany z wierzchu tego 

znacznika Grupy. 

 

5.7. OCHRONA W WALCE 

Na początku każdej rundy ostrzału, jeśli gracz ma więcej 

zdolnych do walki statków niż przeciwnik, może ochronić 

niektóre z nich. Jest dozwolone chronić tyle statków ile wynosi 

ich różnica. Ochrona statków jest zawsze dobrowolna. 

PRZYKŁAD: Jeśli atakujący ma 10 statków zdolnych do walki, a 

obrońca ma 5, atakujący może ochronić maks. 5 statków. 

Przed rzuceniem kością dla ostrzału, odłóż chronione statki. Nie 

będą mogły strzelać ani być trafione w tej rundzie. Mogą się 

wycofać, ale tylko gdy jest to ich kolej (patrz 5.9). Gracze mogą 

zmienić skład swoich chronionych statków na początku każdej 

rundy walki—tak więc statki strzelające w pierwszej rundzie 

mogą być chronione w późniejszej rundzie i vice-versa. 

Wszystkie niebojowe statki są automatycznie chronione do końca 

bitwy (patrz 5.9.1). Ochrona ni może być używana w walce przeciw 

Maszynom Zagłady i Amebom Kosmicznym (Rozszerzenie Gry). 
 

5.8. SPECJALNE WARUNKI 

5.8.1. Asteroidy: Jeśli walka ma miejsce w systemie 

ze znacznikiem Asteroid, Poziom Technologii Ataku 

wszystkich statków w tej walce jest określany na 0, 

niezależnie od Poziomu Technologii graczy. Ponadto  

Klasa wszystkich statków w tej bitwie jest określana jako E, 

niezależnie od wartości umieszczonych na znacznikach. 

Kolejność ostrzału statków jest określana jedynie przez 

technologię Taktyki jednostek strzelających. Reprezentuje to 

dodatkową protekcję zapewnioną przez asteroidy i trudność w 

wystawieniu większych i bardziej zaawansowanych statków w 

sam środek pasa asteroid. Zauważ, że Siła Ataku statku nie 

uległa zmianie. 

Mgławice: Jeśli walka ma miejsce w systemie ze 

znacznikiem Mgławicy, Poziom Technologii Obrony 

wszystkich jednostek w tej walce jest określany jako 

0, niezależnie od Poziomu Technologii gracza.  

Ponadto, Klasa wszystkich statków  w tej walce jest określana jako E, 

niezależnie od wartości na znacznikach, reprezentuje to naturę 

walki na krótki dystans. Kolejność ostrzału statków jest 

określana jedynie przez Poziom Taktyki graczy. Zauważ, że Siła 

Obrony Statków nie uległa zmianie. 

 

5.9. ODWROTY 

5.9.1. Ogólnie: Odwrót jest dobrowolny. Kiedykolwiek po 

pierwszej rundzie ostrzału, statek może się wycofać zamiast 

strzelać. Może się tego podjąć tylko gdy jest jego kolej ostrzału. 

Odwrót może wymagać od gracza umieszczenia nowego 

znacznika Grupy na planszy (dzieje się to gdy jeden statek 

opuszcza resztę swojej grupy w heksie). Bazy i Statki Doki nie 

mogą się wycofywać; muszą pozostać w heksie. Odwroty nie 

mogą zostać przeprowadzone po zniszczeniu lub wycofaniu się 

wszystkich zdolnych do walki statków wroga. 

JEDN. NIE-BOJOWE: Statki Kolonii, Górnicy i Statki 

Kupieckie nie mogą się wycofywać—są zbyt wolne. Opuszczone 

przez wszystkie bojowe jednostki w heksie, są niszczone. 

5.9.2. Lokacja Odwrotu: Wycofujący się statek musi przejść do 

heksu obok. Nie może być tam jednostek wroga (włączając 

kolonie i jedn. nie-bojowe). Wycofujący się statek nie może 

wejść do nieodkrytego systemu. Musi wycofać się do heksu, 

który jest tak samo odległy od jednej z jego kolonii jak heks, z 

którego się wycofuje (ignorując kolonie w heksie bitewnym). 

Jeśli nie ma legalnego odwrotu, ten statek nie może się wycofać. 

 

5.10. KOLONIE I WALKA 
5.10.1. Procedura: Statek w systemie z Kolonią 

wroga może ją zaatakować, ale tylko gdy wszystkie 

bitwy w tym heksie dobiegły końca. Jeśli wszystkie 

jedn. wroga zostały zniszczone lub się wycofały, ta 

Kolonia może zostać ostrzelana. Każdy statek może strzelać 

tylko raz na Kolonię, a ta Kolonia nie może oddać ogniem. 

Statek może ostrzeliwać Kolonię tylko podczas jego Fazy Walki 

(nie podczas tury przeciwnika), ale może to zrobić w każdej 

turze jeśli pozostanie w tym heksie. Każda Kolonia ma Siłę 

Obrony zero i nie ma Technologii Obrony. Tylko Siła Ataku i 

Technologia Ataku atakujących statków jest używana w celu 

określenia trafień. Modyfikator za Wielkość Floty (5.1.4) jest 

ignorowany podczas ataku na kolonię. 

5.10.2. Efekty Trafień: Trafienie redukuje Kolonię o jeden 

poziom. Kolonia z 5 CP jest redukowana do 3 CP, a  Kolonia z 3 

CP jest degradowana do 1 CP, a Kolonia z 1 CP otrzymująca 

trafienie jest niszczona (usuń znacznik Kolonii—planeta może 

być kolonizowana dalej). Nowo skolonizowana planeta – gdy 

statek kolonii został umieszczony na planecie, ale jeszcze nie 

obrócony – także wymaga 1 trafienia do zniszczenia. Jeśli 

Ziemia Macierzysta jest trafiona, zamiast znaczników z 3 CP i 1 

CP, redukuje ona swój poziom o pięć. Zatem, pierwsze trafienie 

redukuje ją do 15 CP, kolejne do 10 CP, itd. Ziemia Macierzysta 

ze znacznikiem 5 CP jest niszczona po kolejnym trafieniu. 
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5.10.3. Uszkodzone Kolonie: Zredukowane Kolonie funkcjonują 

normalnie. Zapewniają one CP (jak oznaczono na znaczniku) i 

rosną w Fazie Ekonomii. Jeśli zredukowana kompletnie (czyli 

zniszczona), ta planeta może zostać skolonizowana ponownie. 

Jeśli gracz atakujący posiada Statek Kolonii w tym heksie, może 

on natychmiastowo rozpocząć kolonizację (patrz 4.4.1). 

 

5.11. PO BITWIE 

Statki odkryte w walce są przywracane na mapę, ale pozostają 

awersem do góry i mogą być przeglądane, razem z ich 

znacznikami liczbowymi przez innych graczy kiedykolwiek. 

Jeśli zaczynają turę w heksie z jedną z ich kolonii, mogą zostać 

obrócone (chowając także znaczniki liczbowe) przed ruszeniem i 

pozostają w takim stanie dopóki znowu wezmą udział w walce. 

 

6.0 EKSPLORACJA 
Oprócz Ziem Macierzystych graczy, na początku gry wszystkie 

systemy są niezbadane, co oznaczone jest znacznikami Systemu 

rewersem do góry umieszczanymi podczas rozstawienia. 

 

6.0. PROCEDURA EKSPLORACJI 

Jeśli jednostka jest w heksie z ukrytym znacznikiem 

Systemu (niezbadanym) w Fazie Eksploracji, musi 

on zbadać ten system. Odwróć ten znacznik i pokaż 

go wszystkim graczom. Natychmiast wdróż efekty. 

Krążowniki zaopatrzone w Technologię Eksploracji (9.8), mogą 

zmienić tę procedurę i eksplorować podczas ruchu. 

 

6.1. PLANETY, MGŁAWICE I ASTEROIDY 

Te znaczniki pozostają w heksie i wpływają na późniejszą grę. 

• PLANETY: Mogą zostać skolonizowane (4.4) 

• MGŁAWICE I ASTEROIDY: Wpływają na ruch (4.2) oraz 

walkę (5.8). 

6.2. CZARNE DZIURY 

Jednostka, która wchodzi do heksu z Czarną Dziurą 

musi natychmiast zatrzymać ruch by sprawdzić 

swoje przetrwanie. Każdy statek w grupie jest 

sprawdzany indywidualnie. Przy rzucie 1-6 statek  

przetrwał; a 7-10, jest niszczony. Podejmowanie tego 

rzutu/rzutów oczywiście ukaże ile statków weszło do heksu. 

Jedn. zaczynające Fazę Ruchu w Czarnej Dziurze nie muszą 

rzucać ponownie, chyba, że do niej powrócą. Myśliwce (i 

Oddziały Lądowe grając z rozszerzeniem) nie rzucają, ale są 

eliminowane tylko jeśli statki, które przetrwały nie mają 

zdolności do ich transportu. Jeśli jedn. przetrwała swoje 

spotkanie z Czarną Dziurą, może ona kontynuować ruch 

(zgodnie z Poziomem Technologii Ruchu). Czarna Dziura 

pozostaje w tym heksie do końca gry. 

6.5. SUPER NOWA 

Super Nowa dominuje ten sektor kosmosu. Jedn. 

odsłaniająca Super Nową musi natychmiast się 

wycofać do heksu, w którym była przed chwilą. 

Super Nowa pozostaje w tym heksie do końca gry. 

Żadna jednostka nie może wejść lub wycofać się do tego systemu. 

 

6.6. ZAGINIONY W KOSMOSIE 

Gdy jedn. odsłania ten znacznik, gracz po prawej 

odsłaniającego gracza natychmiast przesuwa tę jedn. 

o 1 heks w dowolnym kierunku. Jeśli jest więcej niż 

jedna jedn. w heksie wszystkie obecne jedn. muszą  

być przesunięte razem. Jeśli znalazły się w systemie z 

nieodkrytym znacznikiem systemu, musi on zostać natychmiast 

zbadany. Jaśli znalazły się w heksie z jednostkami wroga, 

natychmiast następuje bitwa. Po przesunięciu tych jednostek ten 

znacznik jest usuwany i ten heks pozostaje pusty. 

 

6.7. MINERAŁY 

Ten znacznik reprezentuje bogate materiały ważne dla przemysłu. 

6.7.1. Charakterystyka: ten znacznik nie ma efektu 

na ruch i walkę i pozostaje w heksie dopóki nie 

zostanie przetransportowany przez Statek Górniczy. 

Minerały nie mogą być dowolnie niszczone. Jeśli 

zostały przetransportowane do Kolonii lub Ziemi 

Macierzystej, znacznik ten jest usuwany z gry w 

Fazie Ekonomii i generuje jednorazowy bonus CP 

równy liczbie na znaczniku (jeśli Kolonia lub 

Ziemia Macierzysta nie jest blokowana —patrz 7.1). 

6.7.2. Procedura Transportu: Tylko Statek Górniczy może 

przewozić znacznik Minerałów. Ten statek może przewozić 

tylko jeden tako znacznik w czasie. By móc transportować, 

umieść znacznik minerału na tym Statku Górniczym, ten 

znacznik porusza się wraz ze statkiem. Nic to nie kosztuje i 

może być wykonane kiedykolwiek. Kiedy ten statek i jego 

minerał dociera do heksu z Kolonią (nawet nowo założonej) lub 

Ziemią Macierzystą, ten minerał może być przechowywany na 

tej planecie gdzie pozostanie do Fazy Ekonomii. Dowolna liczba 

znaczników Minerałów może być przechowywana na tej samej 

skolonizowanej planecie. Znacznik Minerału, 

przetransportowany przez statek górniczy, pozostawi heks pusty. 

Statek Górniczy nie może zrzucić swojego ładunku w kosmosie. 

6.7.3. Zniszczony: Jeśli Statek Górniczy zostaje zniszczony 

podczas przewozu Minerału (lub Wraku), ten Minerał/Wrak jest 

także niszczony. Tak samo, jeśli Kolonia z Minerałem/Wrakiem 

zostaje zniszczona przed Fazą Ekonomii, ten Minerał/Wrak jest 

także niszczony. 

 

6.8. WRAK KOSMICZNY 

6.4 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

Kosmos jest niebezpieczny, szczególnie jego 

nieodkryte zakamarki. Gdy ten znacznik zostaje 

odsłonięty, wszystkie jedn. w tym heksie są 

niszczone. Znacznik ten jest usuwany z gry. 

Może być on przewożony do Kolonii lub Ziemi 

Macierzystej przez Statek Górniczy tak jakby to był 

znacznik Minerału (6.7.2). Zamiast bonusu CP, 

zapewnia on graczowi darmowe ulepszenie  

Technologii podczas Fazy Ekonomii (patrz 7.2). By określić, która 

technologia zostaje ulepszona, rzuć kością i sprawdź wynik z Tabelą 
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Technologii Wraku Kosmicznego z tyłu tej instrukcji. 

Jeśli wyrzucona technologia jest już na maksymalnym poziomie 

w tej kategorii, to ulepszenie jest marnowane. Niezależnie od 

rezultatu, usuń ten Wrak z gry pod koniec Fazy Ekonomii. Wraki 

Kosmiczne nie mogą być dobrowolnie niszczone. 

 

6.9 PUNKTY ZAKRZYWIENIA I MASZYNY ZAGŁADY 

Są one używane w Zasadach Opcjonalnych (16.0 i 17.0). Jeśli 

jedno z nich jest odwracane, usuń ten znacznik z gry.  

 

7.0 Faza Ekonomii 
Faza Ekonomii ma miejsce na końcu każdej trzeciej. Ta faza 

składa się z sekwencji zadań, które gracze wykonują w sekrecie i 

jednocześnie: 

• Zebranie Przychodu Kolonii (7.1) 

• Zebranie Przychodu Minerałów (7.2) 

• Zebranie Przychodu Statków Kupieckich (10.1.2) Zasady 

Zaawansowane 

• Odliczenie Utrzymania (7.3) 

• Określenie kolejności graczy przez Licytację (7.4) 

• Kupowanie Jednostek i Technologii (7.5) 

• Wystawienie zakupionych jednostek w koloniach (7.6) 

• Modyfikacja Przychodu Kolonii  (7.7) 

Arkusz Produkcji z tymi odpowiednimi krokami został 

zapewniony w celu notowania Punktów Konstrukcji (CP) 

produkowanych i wydawanych na każdy przedmiot. 

 

7.1 ZEBRANIE PRZYCHODU KOLONII 

Każdy znacznik Kolonii posiada liczbę reprezentującą jej 

wartość w CP. Zacznij Fazę Ekonomii sumując CP ze 

wszystkich kolonii. Zapisz tę sumę na Arkuszu Produkcji jako 

przychód. 

PRZYKŁAD: Gracz skolonizował dwie planety. Otrzymuje on 20 

CP za Ziemię Macierzystą i 5 CP za każdą z dwóch kolonii. 

Razem, jego przychód z planet to 30 CP, co zaznacza na swoim 

Arkuszu Produkcji. 

Statek Kolonii jest warty “0” CP i pozostanie bezwartościowy 

do czasu obrócenia go na stronę “Kolonii” (patrz 7.7). 

Blokada: Kolonia mająca jedn. wroga (i nie ma własnych jedn. 

w przypadku Korsarza wroga) w tym samym heksie, nie 

produkuje przychodu, ale rośnie (patrz 7.7) normalnie. Tylko 

jednostki z Siłą Ataku mogą blokować wrogą Kolonię. 

 

7.2 ZEBRANIE PRZYCHODU MINERAŁÓW 

Dodaj wartość wszystkich znaczników Minerału 

przetransportowanych przez Statki Górników do twoich nie-

blokowanych kolonii od czasu ostatniej Fazy Ekonomii. Zapisz 

tę sumę na Arkuszu Produkcji i wtedy usuń te znaczniki 

Minerałów z gry. To jest jednorazowy przychód. Jeśli gracz 

uratował Wrak Kosmiczny (6.8), rzuć teraz na ulepszenie 

technologii. Jeśli ta Kolonia jest blokowana przychód z 

Minerałów/Wraku nie może być zebrany do czasu jej zdjęcia.  

 

7.3 UTRZYMANIE 

7.3.1 Koszt Utrzymania: Każdy statek posiada koszt utrzymania 

równy jego Wielkości Kadłuba. Dodaj Wielkości Kadłuba 

wszystkich twoich statków i zapisz tę sumę w swoim Arkuszu 

Produkcji. Bazy, Kolonie, Statki Kolonii, Statki Górnicy i Statki 

Doki nie zwiększają kosztu utrzymania. Odejmij swój koszt 

Utrzymania od swojego przychodu. Jeśli łączny koszt 

utrzymania przekracza przychód, przychód określany jest na 0. 

PRZYKŁAD: Gracz posiada Grupę Krążowników z 3 statkami w 

niej. Każdy Krążownik posiada koszt utrzymania 2 CP (Wielkość 

Kadłuba to 2), więc ta grupa w całości pochłania 6 CP by ją 

utrzymać. Odejmuje on tę liczbę od jego przychodu i sumę tą 

zanotowuje w swoim Arkuszu Produkcji. 

7.3.2 Samo destrukcja Statków: Kiedykolwiek podczas swojej 

tury gracz może zniszczyć dowolne ze swoich statków na mapie, 

tym samym usuwając je z gry (samo zdekonstruowane statki nie 

mogą być zbudowane na nowo i powrócić do gry). Motywem 

takiego działania może być chęć uniknięcia kosztu utrzymania. 

Innym motywem jest chęć “zrobienia miejsca” nowych i 

bardziej technicznie zaawansowanych statków.  

 

7.4 OKREŚLINIE KOLEJNOŚCI - LICYTACJA 

To abstrakcyjnie reprezentuje surowce, zaopatrzenie, wywiad i 

kapitał wydany na  przyspieszenie produkcji, itd. 

Zapisz liczbę CP jako licytowaną sumę na arkuszu produkcji. 

Wyższy wynik zapewni przywilej określenia kolejności graczy 

w następnej turze. Licytacja jest opcjonalna, możesz postawić 

zero CP, a jednocześnie, nie ma górnego limitu (oprócz 

najwyższej liczby dostępnych CP u gracza). Zwycięzca licytacji 

wybiera który gracz będzie grał pierwszy, z kolejnością gry 

idącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła stołu. Ta 

kolejność zostanie zachowana do następnej Fazy Ekonomii. 

Niezależnie od zwycięzcy licytacji, wszyscy gracze odejmują 

swoje postawione kwoty od swoich dostępnych CP. W przypadu 

remisu (nawet gdy gracze postawili 0), gracz który grał pierwszy 

w tej turze (spośród zremisowanych graczy) wygrywa licytację. 

Licytowane sumy są odsłaniane po Fazie Ekonomii. W pierwszej 

turze gry, gracze losowo określają kolejność gry. 

 

7.5 ZAKUP JEDNOSTEK I TECHNOLOGII 

7.5.1 Procedura: Gracze mogą teraz wydawać CP by zakupić 

nowe Poziomy Technologii i statki. Te koszty są podane na 

Arkuszu Technologii Statków i Arkuszu Badań. Zapisz każdy 

zakup na swoim Arkuszu Produkcji. Jeśli zakończyłeś tę fazę 

bez wydawania CP, zostają one przeniesione do następnej tury. 

7.5.2 Początkowe Limity Budowy: Na początku gry gracz 

może tylko budować Skouty, Statki Kolonii, Statki Górnicze, 

Atrapy i Statki Doki. Inne typy statków mogą  być budowane 

tylko przy odpowiednim Poziomie Technologii gracza. 

7.5.3 Poziom Technologii Statku: Gdy zakupujesz statek, jest 

on automatycznie zbudowany z twoją ostatnią technologią floty. 

Jeśli zakupujesz Poziom Technologii i statek  w tej samej Fazie 

Ekonomii, nowy Poziom Technologii dotyczy tylko nowego 

statku. Jednakże, statki już w grze nie są automatycznie
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ulepszane. Użyj swojego Arkusza Technologii Statku by mieć 

oko na Poziom Technologii każdej z grup. 

7.5.4 Limity Zakupu: Jeśli wszystkie znaczniki Grupy 

konkretnego typu statku są już w grze, nie możesz już budować 

nowych statków tego typu (chyba że zgrupujesz statki w jednej z 

tych grup w celu ponownego użycia tego znacznika Grupy dla 

nowo zakupionych statków). 

 

7.6 WYSTAWIENIE ZAKUPIONYCH JEDNOSTEK 

7.6.1 Procedura: Zakupione jedn. są umieszczane w Statkach 

Dokach (SY). Przy Poziomie Technologii Statku Doku 1, jeden 

statek z Wielkością Kadłuba x1 może zostać umieszczony na 

Statek Dok. Jeśli dwa Statki Doki poziomu-1 są w jednym 

systemie, dwie Wartości Kadłuba mogą być tam umieszczone 

(jeden x2 albo dwa x1). Nie ma limitu ilości Statków Doków w 

jednym systemie. By zakupić statek, musisz mieć zdolność 

Statków Doków do tego. Zdolność Statków Doków może być 

zwiększona ulepszając Technologię Statków Doków (9.6). Nowe 

statki mogą być dodane do istniejących grup w tym samym 

heksie jeśli są tego samego typu i poziomu technologii. 

PRZYKŁAD: Jeśli gracz ma dwa Statki Doki i Poziom 

Technologii Statków Doków “1”, może on umieścić tylko 2 DD 

tam lub 2 Statki Kolonii lub 2 Górników lub 1 CA lub 1 

Myśliwca i 1 Górnika, itd. lub inną odpowiednią kombinację . 

7.6.2 Jednostki Ukryte: Jedn. Bojowe są umieszczane awersem 

do dołu  kiedy zostają zbudowane i pozostają tak do walki (5.11) 

UWAGA TWÓRCY: Oczywiście, inni gracze będą widzieli jak 

manipulujesz znacznikami, ale nie musisz oznajmiać co budujesz 

lub odrzucasz. Grupy i ich Znaczniki Liczbowe odwrócone 

awersem do dołu nie mogą być przeglądane przez innych graczy 

przed wejściem tych statków do bitwy. 

 

7.7 MODYFIKACJA PRZYCHODU KOLONII 

Kolonia musi “rosnąć” by osiągnąć pełen rozmiar. W ten sposób 

w Fazie Ekonomii, wszystkie kolonie są modyfikowane poprzez 

powiększenie by zasymulować ten proces. Kolonie produkujące 

3 CP mają swój znacznik “3 Colony” usunięty by umieścić  5 CP 

ne tej Kolonii (maksymalny rozmiar). Następnie, kolonie 

produkujące 1 CP mają swój znacznik “1 Colony” odwrócone na 

stronę “3 Colony”. Ostatecznie, Statki Kolonii na planetach są 

obracane na stronę Kolonii i znacznik “1 Colony” jest kładziony. 

7.7.1 Uszkodzone Ziemie Macierzyste: Podczas Fazy 

Ekonomii, uszkodzona Ziemia Macierzysta (patrz 5.10.2) rośnie 

o 5 CP . Zatem, Ziemia  Macierzysta oznaczona “5” będzie 

zamieniona na “10”, itd. 

 

7.8 ZWIĘKSZENIE I OBNIŻENIE UTRZYMANIA 

Jest miejsce na Arkuszu Produkcji na  oznaczanie dodatkowych 

(przyszłych) kosztów utrzymania z zakupów w Fazie Ekonomii 

tak jak obniżeń utrzymania z utrat statków pomiędzy Fazami 

Ekonomii. Jest to tylko pomoc, dzięki której nie musisz liczyć 

swojego kosztu utrzymania podczas każdej Fazy Ekonomii. 

8.0. Jednostki Specjalne 
8.0. BAZY 

Znacznik Bazy reprezentuje system obrony 

zaprojektowany w celu protekcji Kolonii przed 

atakiem. Inaczej niż pojedyncze statki i grupy, Baza 

może być budowana na dowolnej własnej planecie z  

Kolonią dającą przychód (nie nowe lub blokowane kolonie). 

Bazy nie są budowane przez Statki Doki. Tylko jedna Baza 

może być zbudowana w jednym heksie i w żadnym heksie nie 

może być więcej niż jedna. Jeśli już w grze, Baza nie może się 

ruszać. Baza bierze udział w walce tak jak grupa, ale nie może 

się wycofać. Bazy nie dodają kosztu utrzymania. 

8.2. STATKI DOKI 

8.2.1. Ogólnie: Twoje nowo zbudowane jedn. wejdą do gry w 

heksie ze Statkiem Dokiem i w niekiedy więcej niż 

jeden Statek Dok będzie potrzebny do budowy 

pojedynczego statku (patrz 7.6.1). Statki Doki nie 

zwiększają kosztu utrzymania. 

8.2.2. Budowanie Statków Doków: Statki Doki mogą być 

budowane tylko na planetach, które produkowały przychód (nie 

nowe i blokowane) w Fazie Ekonomii. Kolonia może budować i 

Statek Dok i Bazę w jednej Fazie Ekonomii. Statki Doki mogą 

być zakupywane i umieszczane na różnych planetach, ale nie 

więcej niż jeden na planetę. Dodatkowe Statki Doki mogą być 

kupowane na tych planetach w przyszłych Fazach Ekonomii. 

Statki Doki są produkowane przez Kolonie i nie potrzebują 

Statków Doków do budowy. Skoro Statki Doki w tym samym 

czasie co inne jednostki, nie mogą być one użyte do budowy 

jednostek w turze, w której zostały zbudowane. 

UWAGA TWÓRCY: Pozwolenie przeciwnikowi na zniszczenie  

twoich przednich Statków Doków może być katastrofalne! 

8.2.3. Nie Budowane w Statkach Dokach: Jednostki, które nie 

potrzebują Statku Doku do budowy to Atrapy, Bazy i Doki. 

8.3. ATRAPY 

8.3.1. Przeznaczenie: Atrapy to elastyczne, 

nieuzbrojone statki zaprojektowane do zmuszenia 

przeciwnika do myślenia, że są one większymi 

statkami lub całymi grupami. Ruszają się jak grupa i  

powinieneś umieścić znacznik Liczbowy pod atrapą by 

spożytkować jej podstępny cel. Znacznik Liczbowy równy jest 

CP wydanych na atrapę/y. 

8.3.2. Charakterystyka: Atrapy nie odkrywają. Poruszają się z 

prędkością Poziomu Technologii Ruchu i ten poziom jest 

automatycznie ulepszany. Nie są zdolne do ataku i obrony. Jeśli 

są same w heksie, do którego weszła grupa wroga, odkryj atrapy 

i natychmiast usuń je z gry podczas ruchu (grupa atakującego nie 

jest odkrywana). Jeśli atrapa jest w heksie z własną zaatakowaną 

grupą, atrapy są automatycznie niszczone przed walką. 

8.3.3. Zakup i Utrzymanie: Atrapy nie na planszy mogą zostać 

umieszczone w Kolonii podczas następnej Fazy Ekonomii 

kosztem 1 CP i nie potrzebują Statku Doku do konstrukcji. 

Atrapy nie zwiększają kosztu utrzymania. 
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8.4. STATKI KOLONII I KOLONIE 

Znaczniki Statków Kolonii reprezentują albo statek 

albo Kolonię na planecie. Gdy Statek Kolonii 

kolonizuje planetę (patrz 4.4) będzie on odwrócony 

ze swojej strony statku na stronę Kolonii w wynikłej  

Fazie Ekonomii. Jałowe planet nie mogą być kolonizowane, 

chyba że Technologia Terra formowania została ulepszona (patrz 

9.7). Wartość ruchu Statku Kolonii to 1 heks, niezależnie od 

Poziomu Technologii Ruchu gracza. Statki Kolonii reprezentują 

pojedynczy statek i nigdy nie mają znacznika liczbowego pod 

sobą. Statki Kolonii są zawsze awersem do góry. 

 

8.5. STATKI GÓRNICZE 

Każda strona ma Statki Górnicze używane 

do transportu znaczników Minerałów 

(patrz 6.7) lub Statków Wraków (patrz 

6.8). Wartość ruchu Statków Górniczych  

to 1 heks, niezależnie od Poziomu Technologii Ruchu gracza. 

Górnicy zawsze reprezentują pojedynczy statek i nigdy nie mają 

znacznika liczbowego pod sobą. Statki Górnicze nie zwiększają 

kosztu utrzymania. Cyfra 5 z tyłu tego znacznika jest używana w 

Rozszerzeniu Close Encounters i nie jest używana w podstawie. 

 

9.0. Technologia 

9.1. ZAKUP TECHNOLOGII 

Gracze mogą wydawać CP do ulepszenia swoich technologii. 

Technologies są ulepszane w “poziomach,” każdy z nich 

kosztuje CP jak oznaczono na Arkuszu Badań. Gdy zakupisz 

Poziom Technologii, zakreśl odpowiedni numer na Arkuszu 

Produkcji. Poziomy muszą być zakupywane w kolejności 

liczbowej i tylko jeden poziom technologii może zostać 

zakupiony w każdej kategorii na Fazę Ekonomii (aczkolwiek 

gracz może kupować poziomy dwóch i więcej Technologii). 

PRZYKŁAD: Poziom Technologii Ataku 2 musi być kupiona  

przed Poziomem  Technologii Ataku 3; a Technologia Ataku 2 i 

3 nie mogą zostać zakupione w tej samej Fazie Ekonomii. 

 

9.2. TECHNOLOGIE ATAKU I OBRONY 

Postęp w tych Poziomach Technologii zwiększa zdolności 

bitewne twoich statków (patrz 5.5). Zauważ, że statki nigdy nie 

mogą używać Technologii Ataku lub Obrony większej niż ich 

wartość Wielkości Kadłuba. Są to jedyne technologie, które są 

limitowane przez wartość Wielkości Kadłuba. 

PRZYKŁAD: Skouty, Niszczyciele i Statki Doki nigdy nie mogą 

mieć Technologii Ataku większej od poziomu 1, nawet jeśli gracz 

zakupił wyższy Poziom Technologii Ataku. 

 

9.3. TECHNOLOGIA TAKTYKI 

Ta technologia określa które statki strzelają pierwsze w walce 

gdy mają tą samą Klasę (patrz 5.2). To abstrakcyjnie 

reprezentuje nie tylko taktyczne szkolenie jednostek graczy, ale 

konkretne aspekty technologii. Technologia Taktyki nie jest 

ograniczona przez wartość Wielkości Pancerza. Jak inne 

technologie, wartość taktyczna jest specyficzna dla grupy. 

9.4. TECHNOLOGIA WIELKOŚCI STATKU 

Zwiększenie tego Poziomu Technologii pozwala Ci na zakup 

większych statków. Arkusz Badań ukazuje które statki mogą być 

zakupione przy danym Poziomie Technologii. Ta Technologia 

może być użyta w Fazie Ekonomii, w której została zakupiona. 

PRZYKŁAD: Gracz właśnie zakupił Poziom Wielkości 3. W tej 

samej Fazie Ekonomii może zacząć kupować Krążowniki (CA). 

 

9.5. TECHNOLOGIA RUCHU 

Reprezentuje to jak szybko statki mogą się poruszać (patrz 4.0). 

 

9.6. TECHNOLOGIA STATKU DOKU 

Każdy gracz zaczyna z Poziomem Technologii Statku Doku 1, 

która może produkować 1 punkt Wielkości Kadłuba statków w 

każdej Fazie Ekonomii. Przy Poziomie Technologii 2, każdy 

Statek Dok produkuje 1.5 punktu Wielkości Kadłuba w każdej 

Fazie Ekonomii (zaokrąglone do dołu). Przy Poziomie 

Technologii 3, każdy Statek Dok produkuje 2 Punkty Wielkości 

Kadłuba każdy. 

PRZYKŁAD: Gracz rozwinął 2 Poziom Technologii Statku Doku, 

i posiada dwa Statki Doku w jednym heksie. Te statki Doki mogą 

teraz budować łącznie 3 punkty Wielkości Statku przeliczone na 

statki każdej Fazy Ekonomii. 

 

9.7. TECHNOLOGIA TERRAFORMOWANIA 

Gdy ta Technologia jest zakupiona, twoje Statki Kolonii mogą 

kolonizować jałowe planety (patrz 4.4.2). Statki Kolonii 

zakupione przed tą technologią nie otrzymują tej korzyści. 

 

9.8. TECHNOLOGIA EKSPLORACJI 

Ta technologia znacznie ulepsza sensory i inny sprzęt potrzebny 

do eksploracji. Tylko Krążowniki mogą być w nie zaopatrzone. 

Podczas Fazy Ruchu, każdy taki Krążownik  może zajrzeć pod 

jeden graniczący znacznik Systemu rewersem do dołu (nieodkryty) 

przed ruchem. Ten gracz może zdecydować czy pozostawić ten 

znacznik zakryty czy go odsłonić. Jeśli jest odwracany i jest to 

znacznik z jednorazowym efektem (Niebezpieczeństwo!, itd.), 

jest usuwany. Czy znacznik był odkrywany czy nie, 

jakiekolwiek negatywne efekty nie wpływają na ten Krążownik. 

Ten Krążownik może ruszyć się normalnie w tej Fazie Ruchu (i 

odkryć inny heks w normalny sposób, zgodnie z 6.1). Krążownik 

używający Technologii Eksploracji nie jest odsłaniany. 

NOTATKA: Oznacza to, ze Krążownik z Technologią Eksploracji 

może odkryć 2 heksy każdej tury (jeden Technologią Eksploracji i 

jeden ruszając się do heksu). 

 

9.9. UJAWNIANIE TECHNOLOGII 

Technologia statków jest ujawniana w bitwie na początku walki. 

Jeśli gracz niszczy jakiekolwiek nie-bojowe statki (Atrapy, 

Górnicy, itd.), nie musi on ujawniać jego statków lub jego 

technologii. Technologia Ruchu jest ujawniana także w Fazie 

Ruchu, w której jest ona używana. 

Ujawniając technologię gracz musi to oznajmić. Nie musi on 

pokazywać swojego arkusza produkcji do końca gry. 
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Zasady Zaawansowane 

 

9.10. NOWE POZIOMY TECHNOLOGII 

9.10.1. Ogólnie: Technologie wpływają na statki zakupione w tej 

samej i kolejnych Fazach Ekonomii, ale nie na statki zakupione 

we wcześniejszych Fazach Ekonomii. Zatem, jeśli kupujesz 

Poziom Ataku 2 i w tej samej turze kupujesz Pancernik, ten 

nowy statek zostaje “zaopatrzony” w Poziom Ataku 2 (statki 

zakupione we wcześniejszych turach nie są w to zaopatrzane). 

9.10.2. Jednolitość Grupy: Statki w tej samej grupie muszą mieć 

te same technologie (takie jak Poziom Ataku, Poziom Taktyki, 

itd.). Jeśli gracz posiada dwa statki tego samego typu, ale o innej 

technologii, muszą być posiadać inne znaczniki grup. 

9.10.3. Prowadzenie Rejestru: Zapisuj Poziomy Technologii 

Grup na Arkuszu Technologii Statku używając numeru 

identyfikacyjnego każdej grupy. Gdu zakupujesz statek, zakreśl 

obecne technologie we wierszu odnoszącemu się do tej grupy na 

arkuszu. Nie ma potrzeby ciągłego wymazywania kółek na 

arkuszu skoro Poziomy Technologii graczy nigdy nie maleją. 

9.10.4. Ulepszenia: Statek może zostać ulepszony do obecnego 

Poziomu Technologii gracza. Ten statek musi być w systemie ze 

Statkiem Dokiem. Nie ma limitu statków, które mogą być 

ulepszone w jednym Statku Doku. Temu statkowi nie wolno się 

ruszyć przez całą turę (musi zacząć i skończyć turę przy tym 

Statku Doku), i należy wydać liczbę CP równą Wielkości jego 

Kadłuba. Ulepsza to jego technologie do obecnego poziomu. 

Oznacza to, że gracz musi posiadać CP pozostałych z 

poprzedniej Fazy Ekonomii by ulepszyć statki. 

9.10.5. Automatyczne Ulepszenia: Bazy i Statki Doki są 

automatycznie i ciągle ulepszane do najnowszych Poziomów 

Technologii bez kosztów. Statki Doki mogą nawet użyć nowego 

właśnie zakupionego poziomu Technologii Statku Doku. 

NOTATKA: W celu uniknięcia buchalterii potrzebnej do tej 

zasady, istnieje Zasada Opcjonalna usuwająca to (patrz 15.1). 

 

Jest rekomendowane by nie używać tych zasad dopóki nie 

rozeznasz się z grą. Mogą być użyte jako jedno lub pojedyńczo. 
 

10.0. Statki Kupieckie 
Znaczniki Statków Kupieckich reprezentują grupy wolno 

poruszających się statków kosmicznych jak również nawigacyjnie 

latarnie i części kosmosu, które  które zostały nakreślone i 

oczyszczone dla podróży kosmicznej. 
 

10.1. Statki Kupieckie (Drogi Handlowe) 

10.1.1. Charakterystyka: Statki Kupieckie (MS) 

zawsze reprezentują pojedyncze drogi handlowe—nie 

umieszczaj znacznika liczbowego pod nimi. Statki 

Kupiecki ruszają się o 1 heks na turę i nie otrzymują  

żadnych korzyści ze zwiększenia Technologii Ruchu. Mogą one 

zostać zakupione i umieszczone przy Statku Doku w normalny 

sposób. Statki Kupieckie nie mają zdolności do walk ii gdy 

zaatakowane są natychmiast niszczone (chyba że chronione). 

Statki Kupieckie nie mogą się wycofać podczas walki i nie 

zwiększają kosztu utrzymania. 

10.1.2. Szlaki Handlowe: Statki Kupieckie mogą być 

zorganizowane w “łańcuch”, szlak handlowy łączący planety i 

inne regiony kosmosu. Dwa (lub więcej) Statki Kupieckie obok 

siebie są określane jako łańcuch (lub szlak). Korzyści szlaków: 

• RUCH: Jedn., włączając inny Statek Kupiecki, która zaczyna 

ruch na łańcuchu własnych znacznikach Statków Kupieckich i 

zużywa swoją całą Fazę Ruchu na tym samym łańcuchu może 

poruszyć się dodatkowy heks, jeśli ten heks też jest częścią 

tego łańcuchu. Jeśli użyty do dodania ruchu, żaden ze Statków 

Kupieckich w tym łańcuchu nie może się ruszyć w tej turze. 

Do łatwiejszego oznaczania statków, które się nie ruszyły, Statki 

Kupieckie posiadają stronę “Aktywną”. Jeśli Statek Kupiecki 

się ruszył, obróć go na stronę “Ruchu” do czasu następnej 

tury. Statki Kupieckie, które przetrwały kontakt z Czarną 

Dziurą, mogą, w przyszłych turach użyć swoich nawigacyjnych 

ulepszeń by umożliwić własnym statkom ruch wzdłuż 

łańcuchu by wejść do heksu Czarnej Dziury bez rzucania 

kością (innymi słowy, łańcuch może wchodzić do heksu 

Czarnej Dziury). Te statki pozwalają także władnym statkom 

na ruch wzdłuż łańcucha by zignorować Mgławice i Asteroidy 

jeśli chodzi o ruch. 

• HANDEL: Każda własna Kolonia (nawet nowa), która jest 

połączona z planetą macierzystą przez własną drogę handlową 

produkuje jeden ekstra CP w Fazie Ekonomii (planeta 

macierzysta nie produkuje ekstra CP, ale każda Kolonia z nią 

połączona). Musi być znacznik Statku Kupieckiego na każdym 

heksie planety, włączając tę macierzystą, i na każdym heksie 

pomiędzy. Liczba kolonii połączona z ziemią macierzystą nie 

ma limitu, każda produkuje ekstra CP poprzez handel. Statki 

Kupieckie mogą włączać się do takiego łańcucha nawet po 

ruchu w tej turze. Każda kolonia produkuje tę korzyść raz na 

Fazę Ekonomii, nie ważne z ilu stron jest połączona. 

 

11.0. Lotniskowce, Myśliwce i 
Punktowa Obrona 

Technologia Myśliwców pozwala Ci budować Lotniskowce (CV) 

i Szwadrony Myśliwców. Technologia Punktowej Obrony 

dotyczy tylko Skoutów i tylko wpływa na ich ataki przeciwko 

Szwadronom Myśliwców. 
 

11.1. LOTNOSKOWCE (CV) 

11.1.1. Charakterystyka: Lotniskowiec może 

pomieścić do 3 Szwadronów Myśliwców. Lotnisk. 

Mogą brać udział w walce, ale nie mogą zostać 

trafione dopóki wszystkie własne myśliwce (nie tylko  

te na tym konkretnym Lotniskowcu) obecne w bitwie nie zostaną 

zniszczone (nawet jeśli ten Lotnisk. nie jest chroniony). Tracą 

one swoją zdolność jeśli jakiekolwiek myśliwce są chronione.  

11.1.2. Odwrót Lotn.: Wycofujące się Lotn. Nie mogą 

“osierocić” myśliwców w walce. Lotn. może się wycofać z 

mniejszą ilością jego Szwadronów Myśliwców niż ich 

początkowa ilość na lotn., ale tylko jeśli są jeszcze jakieś  
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Lotniskowce (lub własna Kolonia) w tym systemie by pomieścić 

pozostawione myśliwce. 

 

11.2. MYŚLIWCE 

11.2.1. Charakterystyka: Myśliwce są kupowane 

w szwadronach i musisz użyć znaczników 

liczbowych po znacznikami Szwadronów Myśliwców 

by oznaczyć liczbę szwadronów reprezentowaną  

przez ten znacznik. Zauważ, że znaczniki Myśliwców nie muszą 

być na Lotniskowcu, muszą być w tym samym heksie. 

PRZYKŁAD: Heks mógłby mieć znacznik Lotniskowca ze liczbą 

“2” pod nim i jeden znacznik grupy myśliwców z “6” pod nim by 

reprezentować 2 w pełni załadowane Lotniskowce. 

11.2.2.Ruch Myśliwców: Myśliwce to małe statki bez wielkich 

własnych zdolności ruchu. Zatem Szwadrony Myśliwców nie 

mogą ruszyć do heksu obok same z siebie, ale mogą być 

przewożone. Tylko CV może przewozić Myśliwce. Zatem, 

zatem szwadron musi zostać przy Statku Doku po produkcji w 

Fazie Ekonomii, lub, Przenieść się na Lotniskowca w heksie. 

11.2.3. Przeniesienie: Jeden lub więcej Szwadronów może się 

przenieść ze skolonizowanej planety na Lotniskowiec i vice 

versa, lub, pomiędzy Lotniskowcami, w jednym heksie. 

Przeniesienie może nastąpić w dowolnym czasie podczas ruchu 

lub walki Lotniskowca, bez kosztu dla Lotn., ale ruch jest 

równoczesny. Szwadron nie może być dalej ruszony w jednej 

turze niż prędkość najszybszego zaangażowanego Lotniskowca. 

11.2.4. Myśliwce i Walka: W walce, Szwadrony Myśliwców 

mogą strzelać i być ostrzelane. Szwadron Myśliwców liczy się 

jako pojedynczy zdolny do walki statek dla określenia ochrony. 

Jeśli Szwadron Myśliwców deklaruje, że się wycofuje zamiast 

strzelać, pozostaje w bitwie do czasu wycofania się CV. Do tego 

czasy Myśliwiec cały czas uniemożliwia CV bycie ostrzelanym, 

ale ten Myśliwiec jest cały czas dostępnym celem. 

11.2.5. Myśliwce i Kolonie: Nie ma limitu Szwadronów 

Myśliwców, które mogą być przy Kolonii. Myśliwce bazujące w 

kolonii muszą brać udział we wszystkich bitwach, w tym heksie. 

11.2.6. Technologia Myśliwców i Ulepszenia: Myśliwce 

reprezentowane przez ten sam znacznik Grupy Szwadronu 

muszą mieć jeden Poziom Technologii. Technologia Myśliwców 

zwiększa ich Siłę Ataku i Obrony (jak oznaczono na Arkuszu 

Technologii Statku). Jeśli Lotn. spędza turę w heksie z Statkiem 

Dokiem, każdy Szwadron Myśliwców na tym Lotn. Może 

ulepszyć całą Technologię do obecnego poziomu kosztem 1 CP. 

Zatem Lotn. z trzema Szwadronami zapłaciłby 3 CP by ulepszyć 

je wszystkie do obecnej Technologii Myśliwców i Poziomu 

Taktyki. Myśliwce otrzymują korzyści z Technologii Ataku jak i 

Obrony (limitowane przez Wielkość Kadłuba, oczywiście). 

 

11.3. TECHNOLOGIA PUNKTOWEJ OBRONY 

Technologia Punktowej Obrony dotyczy tylko Skoutów  

przeciwko Szwadronom Myśliwców. 

11.3.1. Skouty: Technologia Punktowej Obrony polepsza 

zdolność Skoutów do walki z myśliwcami. Skout z Technologią 

Punktowej Obrony posiada wartość Klasy ‘A’ i wyższą Siłę 

Ataku (w zależności od poziomu Punktowej Obrony). To stosuje 

się tylko strzelając w Szwadrony Myśliwców, wszystkie inne 

zdolności są te same. W walce, Skout z Technologią Punktowej 

Obrony strzelając w cel inny niż Szwadron Myśliwców robi to 

używając swojej normalnej Klasy ‘E’, strzela używając ‘A’ tylko 

gdy jego celem jest Szwadron Myśliwców. Wyjątek: w 

Asteroidach i Mgławicy, statki z Punktową Obroną strzelają jak 

“E” tak jak inne statki i myśliwce. 

11.3.2. Skoutu i Technologia Ataku/Obrony: Technologia 

Punktowej Obrony może być używana z Technologią Ataku i 

Obrony gdy Skouty strzelają w mysliwce—limitem jest ich 

Wielkość Kadłuba, która wynosi 1 w obu przypadkach. 

PRZYTKŁAD: Skout (Klasa = E, Siła Ataku = 3) z Poziomem 

Technologii Punktowej Obrony 1 (A6 vs. myśliwce) plus Poziom 

Technologii Ataku 1 (+1 do Siły Ataku) strzelałby w Myśliwce z 

A7 a na nie-myśliwce z  E4. 

 

12.0. Korsarze: Maskowanie i 
Skanery 

12.1. KORSARZE (R) 

12.1.1. Ogólnie: Technologia Maskowania pozwala na zakup 

Korsarzy. Korsarze operują jak statki z dodatkową zdolnością 

“maskowania”. Maskowanie daje grupie Korsarzy przewagę 

podczas Fazy Ruchu i Fazy Walki. Gdy Technologia 

Maskowania Korsarza jest lepsza od Technologii Skanowania 

wroga (12.2) lub jeśli wróg nie ma Skanerów, wtedy ten Korsarz 

jest określany jako "Zamaskowany". 

12.1.2. Przewaga Ruchu: Zamaskowany Korsarz może ruszyć 

do heksu z jednostką wroga i kontynuować ruch. Nie musi się 

zatrzymywać. Może także być w heskie i nie zaczynać walki. 

Gdy Zamaskowany Korsarz jest w jednym heksie ze statkiem 

wroga i Kolonią, ta kolonia nie jest blokowana. Zamaskowany 

Korsarz musiałby pokonać statki wroga by blokować kolonię. 

12.1.3. Przewaga Obrony: Na początku bitwy, Zamaskowani 

Korsarze mają opcję wycofania się po odsłonięciu flot i przed 

oddaniem strzał lub detonacją min. W tym wypadku, jeśli żadne 

inne statki nie pozostały w walce, informacja o technologii 

wroga nie zostaje odkryta. 

12.1.4. Przewaga Ataku: W walce, Zamaskowani Korsarze 

posiadają Klasę A i podczas pierwszej rundy ostrzały (tylko) 

mają Siłę Ataku zwiększoną o+1. Korsarz, który nie jest 

Zamaskowany używa Klasy D. 

12.1.5. Poziomy Technologii Maskowania: Gracz może 

zwiększyć swoją Technologię Maskowania do “2”. Skanery 

Poziomu 1 nie negują Technologii Maskowania Poziomu 2. 

12.1.6. Maskowanie w Mgławicach: Sprzęt Maskujący nie 

działa w Mgławicach. Wszystkie statki Korsarzy są uznawane 

za normalne statki gdy są we Mgławicach. 
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12.2. SKANERY 

Do skontrowania Technologii Maskowania, gracz może 

wynaleźć Skanery. Ta technologia zaopatrza 

Niszczyciele w zdolność skanowania przeciwko 

Korsarzom. Niweluje to wszystkie przewagi  

maskowania Korsarzy. Gdy jest obecny Niszczyciel ze 

skanerami, traktuj Korsarzy wroga (tego samego lub niższego 

poziomu Maskowania) jako normalne statki. Prawidłowa taktyka 

powinna celować w Niszczyciele wcześnie w walce by 

zamaskowane statki mogły mieć przewagę. Jeśli wszystkie 

Niszczyciele ze skanerami są wyeliminowane, zamaskowane 

statki nie dostają z powrotem swoich zdolności do czasu 

rozpoczęcia następnej rundy ostrzału. By temu zapobiec, gracz 

może chronić Niszczyciela tak długo jak ma on przewagę 

liczebną. Chroniony Niszczyciel nie bierze udziału w walce, ale 

zapewnia swojej flocie przewagi skanowania. 

PRZYKŁAD: Gracz rusza Korsarzy do heksu z flotą wroga i 

może pominąć walkę lub dalej się ruszać i oznajmia, że to 

Korsarze. Drugi gracz pragnie walki i oznajmia, że posiada 

Skanery. Gracz z Korsarzami wtedy oznajmia, że jego Korsarze 

mają Maskowanie 2. Gracz przeciwny mógłby wtedy oznajmić, że 

posiada Skanowanie 2. 

 

13.0 Miny i Trałowce 
13.1 MINY 

13.1.1 Ogólnie: Miny to potężne, zaprogramowane, 

i trudne do wykrycia głowice z limitowaną 

zdolnością ruchu. Technologia Min musi być 

zbadana przed zakupem min i umieszczeniem ich na  

planszy. Znacznik Min operuje jak inne grupy; znacznik 

liczbowy musi być umieszczony pod nim by oznaczyć liczbę 

min reprezentowaną przez niego. Miny nie kosztują utrzymania. 

13.1.2 Ruch Min: Znacznik Min reprezentuje także specjalny 

statek minowy, który kontroluje i umieszcza miny (pomimo, że 

tego statku nie ma na znaczniku). Nie ma specjalnego kosztu dla 

tego statku; jest on zawarty w koszcie min. To pozwala 

znacznikowi ruszyć się samemu z siebie, ale jest on ograniczony 

do ruchu wynoszącego “jeden” niezależnie od Poziomu Techn. 

13.1.3 Ograniczenia Ruchu: Miny nie mogą Eksplorować ani 

nie mogą wchodzić do heksu okupowanego przez wroga 

(włączając wrogie Kolonie)—nawet przy wsparciu własnych 

statków. Jeśli statki wroga wchodzą do heksu z Minami, te Miny 

są automatyczne uznawane za wystawione i aktywne. 

13.1.4 Miny i Walka: Po ujawnieniu technologii, wszystkie 

Trałowce (patrz poniżej) usuwają tak dużo Min ile są w stanie 

usunąć. Wszystkie nieusunięte Miny natychmiast detonują (usuń 

znacznik Miny z gry) i każda niszczy jeden statek (niezależnie 

od typu statku). Wybór który statek zostanie zniszczony zależy 

od gracza kontrolującego miny (tak, wybieram DN!). Jeśli CV 

zostaje zniszczony przez Minę, obecne Myśliwce zostaną 

zniszczone tylko jeśli nie ma odpowiedniego dla nich miejsca do 

transportu na innych CV. Po zniszczeniu min i detonacji, walka 

jest normalnie kontynuowana. Posiadacz Min może także zabić 

jednego Myśliwca za pomocą Miny. 

13.1.5 Musi Zdetonować: Jeśli obecne są statki wroga, Miny 

muszą zdetonować—nie mogą zignorować statku. Dozwoloną 

strategią jest zatem oczyszczenie min atakując jedynie Skoutami. 

Jeśli jest więcej Min niż atakujących statków, nieużyte Miny 

pozostają w heksie. Chyba że mając do czynienia z 

Zamaskowanymi statkami, pod żadnym pozorem oba Miny i 

wrogie statki mogą zostać w heksie po trałowaniu i detonacji.  

13.1.6 Miny i Korsarze: Miny oddziaływują na Korsarzy tylko 

gdy obecny jest Niszczyciel z odpowiednią Technologią 

Skanowania. Jest to jedyny wyjątek gdy Miny mogą być w 

heksie z jedn. wroga po detonacji. Jeśli Niszczyciel z 

Technologią Skanowania wejdzie do tego heksu, Miny się 

normalnie aktywują podczas walki. Podczas walki (nie ruchu), 

zamaskowany statek może się poświęcić i ujawnić by pozwolić 

Minom zdetonować się na sobie, ale jeśli są inne statki, 

posiadacz Min ma cały czas wybór odnośnie celu dla Min. 

 

13.2 TRAŁOWCE 

Technologia Trałowców pozwala na zakup i 

umieszczenie jedn. Trałowców. Trałowce ruszają się 

używając Technologii Ruchu gracza (nie są 

ograniczone do ruchu o 1 heks). Trałowce z 

Poziomem Technologii Trałowców wynoszącą “1” usuwają 

jedną minę każdy przed ich detonacją. Trałowce z Poziomem 

Technologii “2” usuwają po dwie miny każdy przed ich 

detonacją. Zauważ, że Trałowce mogą stać się celem dla min, ale 

nie muszą nimi być. 

 

14.0. Kosmici 
14.1. ROZSTAWIENIE 

Centrum planszy (Głęboki Kosmos) jest zamieszkały przez rasę 

kosmitów. Gdy znacznik Systemu w Głębokim Kosmosie jest 

odkrywany i jest jałową planetą, wylosuj 4 znaczniki statków 

Kosmitów i umieść je na tej planecie. Atakują one jakikolwiek 

statek, który wchodzi do ich heksu, włączając statek odkrywczy. 

Rozpatrz walkę normalnie. Jeśli ta planeta została odkryta przez 

Krążownika używając Technologii Eksploracji, kosmici są 

umieszczani rewersem do góry i nie mogą być przeglądani. 

 

14.2. ZACHOWANIE KOSMITÓW 

Kosmici nigdy nie opuszczają heksu, nie wycofują się i walczą 

do śmierci (gracze mogą wycofywać się normalnie). Statki 

Kosmitów mają Wielkość Kadłuba 1. Kosmici mają wartość 

Taktyki 1. Wszystkie statki Kosmitów, niezależnie od typu, są 

zaopatrzone w Punktową Obronę 2 i mogą strzelać w Myśliwce z 

Klasą A, Siłą Ataku 7 zamiast strzelać w statek W walce, gracz 

na lewo od gracza aktywnego podejmuje decyzje za kosmitów 

(to znaczy, on wybiera cele). Jeśli jest to gra drużynowa, wtedy 

gracz z drugiej drużyny wybiera cele niezależnie położenia. 

 

14.3. PODBÓJ PLANET KOSMITÓW 

Kosmici nigdy nie otrzymują dodatkowych statków i są 

uznawani za stłumionych po utracie ich ostatniego statku w 

walce. Była planeta kosmitów może zostać wtedy normalnie 

skolonizowana przez gracz z Technologią Terra formowania. 
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Większość tych zasad może znacznie zmienić grę. Używanie ich 

przed zapoznaniem się z grą nie jest polecane, ale mogą być 

przyjemną zmianą rytmu jako że stajesz się bardziej 

doświadczony. Możesz użyć ich wszystkich, niektórych lub 

żadnego z poniższych w grze. 

 

15.0. Pomniejsze Zasady 
15.1. CIĄGŁE ULEPSZANIE TECHNOLOGII 

Dla graczy, którzy nie lubią buchalterii związanej z 

zapisywaniem rozwoju technologii, można stwierdzić, że 

wszystkie statki są stale ulepszane do nowo kupionych 

poziomów technologii. Można założyć, że każdy statek jest 

zaopatrzony w skład ze sprzętem do ulepszania technologii na 

podstawie przesłanej z ziemi macierzystej informacji. Dzieje się 

to podczas dużych odstępów czasu podczas każdej tury. 

 

15.2. WYRZUCENIE PRZEZ CZARNĄ DZIURĘ 

Statek wchodzący do system z już odkrytą czarną dziurą może 

zadeklarować, że spróuje on efektu “wyrzutu”. Musi to być 

oznajmione przed rzuceniem kością przy określeniu czy statek 

został stracony z powodu czarnej dziury. Jeśli zostało to 

zadeklarowane, zmodyfikuj rzut przetrwania w Czarnej Dziurze 

o +2 (statek jest o 20% bardziej skory do bycia zniszczonym jeśli 

próbowany jest wyrzut). Jeśli przetrwał, ten statek otrzymuje, 

dodatkowy punkt ruchu w tylko tej turze. To reprezentuje statki 

poruszające się blisko środka zdarzenia w celu wykorzystania 

grawitacyjnych anomalii by wyrzucić się naprzód. Użycie Drogi 

Handlowej by zdobyć dodatkowy heks w ruchu nie może być 

łączone z wyrzuceniem przez Czarną Dziurę. 

 

16.0. Punkty Zakrzywienia 
16.1. DOSTEPNOŚĆ PUNKTÓW ZAKRZYW. 

Jest sześć znaczników Punktów Zakrzywienia w 

grze—trzy znaczniki "Punkt Zakrzywienia 1" i trzy 

znaczniki "Punkt Zakrzywienia 2". Niektóre lub 

wszystkie mogą zostać użyte w grze. 

 

16.2. UŻYCIE PUNKTÓW ZAKRZYWIENIA 

Punkty Zakrzywienia nie mogą być używane dopóki inny taki punkt 

z tą samą liczbą nie został odkryty. Gdy para takich punktów 

zostanie odkryta, inne związane z nimi znaczniki Punktu 

Zakrzywienia z tą liczbą są usuwane po odkryciu. Pojedynczy 

Punkt Zakrzywienia jest ignorowany (traktuj jako puste pole). 

 

16.3. RUCH PRZEZ PUNKTY ZAKRZYWIENIA 

Punkty Zakrzywienia wpływają na ruch pozwalając statkom na 

podróżowanie przez nie. Jeśli statek jest w systemie z Punktem 

Zakrzywienia, może on poruszyć się do innego system z innym 

Punktem z tą samą liczbą niezależnie od dystansu, tak jakby te 

dwa systemy były obok siebie. Ruszanie się w ten sposób jest 

opcjonalne, nigdy obowiązkowe. 

PRZYKŁAD: Statek może ruszyć się 3 heksy i zaczyna turę obok 

Punktu Zakrzywienia. Najpierw rusza się do system z Puntem Z. 

Teraz może kontynuować ruch i ruszyć się do system obok lub 

ruszyć się do systemu z Punktem Zakrzywienia o tej samej 

liczbie. Jeśli tak zrobi, będzie miał cały czas 1 punkt ruchu na 

kontynuację ruchu po przybyciu do innego Punktu Zakrzywienia. 

 

16.4. PUNKTY Z. I STATKI KUPIECKIE 

Statki Kupieckie mogą się łączyć przez Punkty Zakrzywienia. 

Punkty Zakrzywienia są uznawane za graniczące we wszystkich 

przypadkach. Zatem, Jeśli takie dwa punkty (z tą samą liczbą) są 

w heksie ze Statkami Kupieckimi, ten łańcuch przechodzi przez 

te Punkty Zakrzywienia, tak jak byłyby obok siebie. 

 

16.5. PUNKTY ZAKRZYWIENIA I ODWROTY 

Punkty Zakrzywienia o tej samej liczbie są uznawane za 

graniczące w każdym wypadku, włączając odwroty. 

 

17.0. Machiny Dnia Sądu 
17.1. DOSTEPNOŚĆ MASZYN DNIA SĄDU 

Są trzy Machiny Dnia Sądu (DM) wśród znaczników 

systemu Głębokiego Kosmosu. Gracze muszą ustalić 

liczbę DM, które będą zawarte w grze. Grając z tą 

Opcjonalną zasadą, DM nie jest usuwana gdy jest 

odkrywana, ale pozostaje aktywna na mapie do jej zniszczenia. 

 

17.2. WALKA Z MACHINAMI DNIA SĄDU 

Jeśli odkryte przez normalną eksplorację, DM natychmiast 

atakuje odkrywczy(e) statek(ki). DM otrzymuje 2 ataki na rundę 

przy Klasie C, Siłę Ataku 9, posiada Siłę Obrony 2 i Wielkość 

Kadłuba 3. Gracze nie otrzymują Bonusu Wielkości Floty 2:1 

(5.1.4) w walce z DM. (nie rzucaj dla Tabeli Słabości DM na 

stronie 8 w Księdze Scenariuszy.) Inaczej niż w grze solo, DM 

usuwają wszystkie uszkodzenia pod koniec walki. DM mają 

Taktykę 2, Skanery 2 a rzut 1 liczy się jako trafienie przeciwko 

nim. Miny detonują gdy DM weszła do ich heksu, ale ta DM nie 

otrzymuje obrażeń. Myśliwce nie mogą uszkodzić DM, ale cały 

czas mogą chronic swoje Lotniskowce. 

 

17.3. RUCH MACHIN DNIA SĄDU 

DM ruszają się w każdej turze po ruchu wszystkich graczy 

(włączając turę jej odkrycia). DM ruszają się o 1 lub 2 heksy i 

ruszą się w kierunku najbliższej planety, asteroidy lub statku w 

promieniu 2 heksów (zatrzymując się na nim). Jeśli jest więcej 

niż jeden z powyższych w równym dystansie od DM, wtedy rzuć 

kością by określić do jakiego celu się zbliży. Każdy 

kwalifikujący się heks jednakowo zachęca DM. Jeśli DM rusza 

się na planetę kosmitów, normalnie zaatakuje ona kosmitów. DM 

nie zakończy swojego ruchu w nieodkrytym heksie lub w heksie 

z inną DM ale przejdzie przez nie. Jeśli nie ma planet, asteroid 

lub statków w promieniu 2 heksów, ta DM ruszy się o jeden heks 

w losowym kierunku i zakończy swoją turę. 

ZASADY OPCJONALNE   
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Kompletna gra Space Empires zawiera: 

• Jedną 22 x 30 calową mapę 

• Cztery i pół arkusza znaczników 

• Jedną Księgę Scenariuszy 

• Jeden zbiór Arkuszy Produkcji 

• Cztery identyczne Karty Pomocy 

• Cztery 10-ścienne Kości 

• Tę Instrukcję 

UZNANIA 
Twórca Gry: Jim Krohn 

Opracowanie: Martin Scott 

Testowanie Gry: Oliver Upshaw, Jerry White, Mark Asstrid, 

Andrew Tuttle, Scott Humphries, Eric Olsen, Mike Bertucelli, Tim 

Wilcox, Martin Burke, William Hyatt, Caleb Krohn i Bart Selby. 

Dyrektor Artystyczny, Wygląd Okładki i Pudełka: Rodger B. 

MacGowan 

Projekt Mapy i Znaczników: Mark Simonitch 

Korekta: Diane Upshaw, Hans Korting, Richard Walter 

Koordynacja Produkcji: Tony Curtis 

Producenci: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy Lewis, 

Gene Billingsley i Mark Simonitch 

Szczególne Podziękowania kierowane do Strategy First 

Computer Games (www.strategy- first.com) za zapewnienie 

wyglądu znaczników. 

 

17.4. EFEKTY MACHINY DNIA SĄDU 

Jeśli są statki w heksie z DM, ta DM natychmiast je zaatakuje. 

DM mogą być normalnie zaatakowane przez innych graczy. 

Jeśli, po walce, DM jest w heksie z asteroid lub planetą (z lub 

bez kolonii), zniszczy ją. Usuń ją i tę kolonię z gry. DM nie 

otrzymują korzyści z niszczenia planet i asteroid. Każdy inny 

teren nie ma efekty na Machiny Dnia Sądu Ostatecznego. 

 

17.5. MACHINY DNIA SĄDU I ZBALANSOWANIE 
Niezależnie od planet lub statków, DM nie wejdzie nigdy do 

heksu, który był częścią ziemi macierzystej gracza (oryginalnie 

nie posiadał znacznika Głębokiego Kosmosu). To oczywiście nie 

obowiązuje przy scenariuszach losowych map. 

 

18.0. Limity Badania 
Praktycznie, imperium nie może przejść z zerowego nastawienia 

na badania do pełnego zaangażowania w jednej chwili. 

Gracz może wydać jedynie 10 więcej na badania niż to zrobił w 

poprzedniej Fazie Ekonomii. Na przykład, gracz wydał 15 CP na 

badania. W następnej Fazie Ekonomii będzie mógł wydać od 0 

do 25 na badania. Zauważ, że jeśli wyda 0 na badania, w 

następnej Fazie Ekonomii będzie mógł maksymalnie wydać 10. 

 

19.0. Nieprzewidziane Odkrycie 
Ta zasada wprowadza prawdopodobieństwo do rozwoju 

technologii. Nie ma gwarancji na powodzenie twoich naukowców 

akurat gdy tego potrzebujesz. Używając tej zasady, gracze nie 

używają normalnego arkusza produkcji ale muszą skopiować 

specjalny umieszczony w księdze scenariuszy. 

 

19.1. FINANSOWANIE BADAŃ 

Podczas Fazy Ekonomii, zamiast kupować poziom technologii 

(zgodnie z 7.5), musisz wydać CP by sfinansować badania. 

Możesz to zrobić w ratach po 5 CP, a każda rata nazywa się “dotacją.” 

Każda dotacja pozwala ci na 1 rzut. Na przykład, jeśli wydasz 10 

CP na finansowanie, rzucasz dwiema kośćmi. Finansowanie 

musu być specyficzne dla każdej technologii. Musisz zaznaczyć 

liczbę dotacji dodaną do każdego typu technologii na arkuszu 

produkcji (takich jak taktyka, ruch, atak, itd.). Musisz przydzielić 

wszystkie swoje rzuty technologii do specyficznych technologii 

przed jakimkolwiek rzutem kością. 

 

19.2. REZULTATY 

Po rzucie każdą kością z twoich dotacji, oznaczasz sumę tych 

rzutów na arkuszu produkcji. Jeśli jest ona równa lub wyższa od 

koszu tego poziomu technologii, automatycznie otrzymujesz tę 

technologię (możesz dodać ją do właśnie zakupionych statków). 

PRZYKŁAD: Gracz kupujący 5 dotacji badawczych próbuje 

zbadać Poziom Ataku 1. Wydaje 25 CP, wydając 4 ze swoich 

dotacji do tej technologii zakreślając liczby 1, 2, 3 i 4 pod “Atak 

1” na arkuszu produkcji. Później wydaje 5tą dotację na inną 

technologię. Rzuca pierwszymi czterema kośćmi otrzymując 7, 5, 

6 i 8 co razem wynosi 26. 

 Jako, że zbadanie Ataku 1 wymaga tylko “20”, badanie tej 

technologii jest ukończone i “ Atak 1” jest zakreślany. Pozostałe 

6 punktów (20-26) jest marnowanych. Gdyby rzuty wynosiły 7, 5, 

6 i 1 (w sumie 19), te badanie nie zostałoby ukończone. Podczas 

następnej Fazy Ekonomii, musiałby wydać kolejną dotację na 

badania i przydzielić ją do “Ataku 1” (zakreślając liczbę 5). W 

tym wypadku, sukces w kolejnej turze byłby gwarantowany, 

potrzebny byłby tylko 1 do osiągnięcia 20. Jest niekiedy mądrze 

by przydzielać większą ilość rzutów na badania niż myślisz, że 

będziesz potrzebował jeśli będziesz absolutnie potrzebował tej 

technologii w tej turze. 

 

19.3. LIMITY FINANSOWANIA BADAŃ 

Praktycznie, imperium nie może przejść z zerowego nastawienia 

na badania do pełnego zaangażowania w jednej chwili. Dla tego 

też, gracz może maksymalnie zakupić tylko dwa dotacje do 

badań więcej od tych zakupionych w poprzedniej Fazie Ekonomii.  

PRZYKŁAD: Gracz wydał 15 CP na zakup 3 dotacji do badań. W 

następnej turze może kupić od 0 do 5 dotacji na badania. 

Zauważ, że jeśli zakupi 0 dotacji, w następnej turze będzie mógł 

zakupić maksymalnie 2. 
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Poziom 

Techn. 
Możliwy do pokonania dystans w każdej turze 

 

 

 

 

 

 

 

 2 3 
Górnicy, Statki Kupieckie, Miny i 

Statki Kolonii: 1 heks na turę maksimum. 

     

2ga Tura 

 

     

      

       

        

         

 

  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKWENCJA GRY 
A. Określ Kolejność Graczy (7.4) 

B. Tura Pierwsza: 

Gracz 1: a. Ruch (patrz 4.0) 

b. Walka (patrz 5.0) 

c. Eksploracja (patrz 6.0) 

Gracz(e) 2-4: Tak jak Gracz 1 

C. Tura Druga: (taka sama jak tura pierwsza) 

D. Tura Trzecia: (taka sama jak tury pierwsza i druga) 

E. Faza Ekonomii (patrz sekcja 7.0)—Gracze 

przeprowadzają tę fazę jednocześnie, nie ma tu kolejności. 

 

 

BB: Pancerniki BC: 

Krążowniki Liniowe  

CA: Krążowniki 

CV: Lotniskowce*  

DD: Niszczyciele  

DN: Drednoty 

 

Wielkość Kadłuba 

 
F:Myśliwce*  

R:Korsarze*  

SC: Skouty 

SW: Trałowce* 

SY: Statki Doki 

*Typy statków zawartych w Zasadach Zaawansowanych. 

 

      Rzut Rezultat 

7-10 Zniszczony 

DRM: +2 jeśli podejmowany jest Wyrzut (15.2) 

1-6 Brak Ekektu 

 

   Rzut Darmowe Ulepszenie Technologii 

3-4 Atak 

7 Taktyka 

10  Statek Dok 

8-9  Ruch 

5-6   Obrona 

1-2                     Wielkość statku 

PODRĘCZNA SEKWENCJA STARĆ 

1. Przenieś Statki Poza Mapę 

A. Wyeliminuj Atrapy 

B. Odsłoń Jednostki 

C. Atakujący Przeprowadza Niszczenie Min 

D. Obrońca Detonuje Miny 

E. Uformuj Linie Bojowe 

2. Określ Ochronę w Walce 

Gracz z większą ilością zdolnych do walki statków ma 

opcję Ochrony w Walce (5.7). Nie-bojowe statki są 

automatycznie chronione do końca bitwy. 

3. Określ Bonus Wielkości Floty 

+1 do Siły Ataku jeśli jeden gracz ma dwa razy więcej 

zdolnych do walki statków od przeciwnika. 

4. Przeprowadź Walkę 

Statki Klasy A strzelają pierwsze, potem Klasa B, itd. Użyj 

Poziomu Taktyki w wypadku remisów. Jeśli jest cały czas 

remis, obrońca strzela pierwszy. Ostrzał nigdy nie jest 

jednoczesny. 

5 Powtórz jeśli to Potrzebne 

Powróć do kroku Ochrony w Walce. Po zakończeniu 

pierwszej rundy jednostka, która może strzelać w cel 

może się zamiast tego wycofać (patrz 5.9). 

 

PROCEDURA ROZPATRZANIA OSTRZAŁU 

1. Wybierz jednostkę strzelającą i jej cel. 

2. Dodaj Siłę Ataku jednostki strzelającej do jej Poziomu 

Technologii Ataku. Zauważ, Poziom Technologii Ataku nie 

może przekroczyć Wielkości Kadłuba (9.2). 

3. Zwiększ Siłę Ataku o jeden (+1) jeśli Bonus Wielkości 

Floty (5.1.4) został zdobyty. 

4. Odejmij Siłę Obrony celu i Poziom Technologii Obrony 

od łącznej Siły Ataku. Zauważ: Technologia Obrony nie 

może przekroczyć Wielkości Kadłuba (9.2). Suma równa się 

wynikowi potrzebnemu do trafienia. Wynik niższy lub 

równy to trafienie. Rzut wynoszący 1 to zawsze trafienie. 

Wielkość Kadłuba określa ile statek może otrzymać trafień 

by zostać ostatecznie zniszczonym. 
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Wykonanie tłumaczenia tej instrukcji do gry Space Empires 4x było dla 

mnie ciekawym i nowym doświadczeniem. Pisząc tę instrukcję starałem się 

obierać słownictwo zgodne z moimi subiektywnymi odczuciami, ale i w 

taki sposób aby były łatwe do odebrania dla polskiego czytelnika. Podczas 

interpretacji i przekładu niektórych angielskich słów starałem się znaleźć 

ich najbardziej trafny odpowiednik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres mailowy tłumacza: hubidam@gmai.com 

mailto:hubidam@gmai.com

