
Baza Obcych
Przedzierając się przez galaktykę, natknęliście się na coś nowego, coś niezbadanego. 
W pierwszym momencie wydawało wam się, że to kolejna planeta, którą można zasiedlić 
lub eksploatować. Jednak nic z tego, baza przed wami to dzieło nowej i niezbadanej do tej 
pory cywilizacji. Kilku śmiałków podjęło się ataku i odkrycia, co kryje baza, jednak jej zało-
ga nie pozostawała dłużna. Ci, którzy wrócili w jednym kawałku, twierdzą, że na pokładzie 
znajduje się nieskończona liczba artefaktów. Jednak system automatycznej rekonstrukcji 
oraz obcy kierujący tą machiną stanowią nie lada wyzwanie. Jeżeli jesteście gotowi podjąć 
ryzyko, możecie spróbować własnych sił, jednak pamiętajcie. Zostaliście ostrzeżeni!

W trakcie przygotowania rozgrywki przetasuj wszystkie kafelki Bazy Obcych 
i umieść je zakryte obok DOSTĘPNEGO SYSTEMU OBCYCH, w taki sposób, aby 
rewersy kafelków utworzyły obraz bazy, tak jak pokazano poniżej. 

Podczas rozgrywki, zawsze, gdy wykonujesz atak statkiem/statkami podczas 
BUDOWY STATKU lub STARTU OFENSYWY, wybierając pojedynczy cel, możesz 
zdecydować się, zaatakować dowolny z zakrytych kafelków Bazy Obcych. W ta-
kim przypadku odkryj ten kafelek i umieść go przed sobą. Atakowanie  
Bazy Obcych przebiega w taki sam sposób jak atakowanie SYSTEMU OBCYCH 
lub PLANU OBRONNEGO. 

Po rozpatrzeniu pełnego ataku weź ponownie wszystkie kafelki Bazy 
Obcych, przetasuj je i umieść zakryte w taki sam sposób jak podczas 
przygotowania do gry.
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Wszystkie prawa zastrzeżone.



Alien Base
Going through the galaxy, you’ve stumbled on something new, something unexplo-
red yet. At first, you thought it’s yet another planet that you might be able to settle or 
exploit. But that’s not the case, the base in front of you is a creation of the new and 
unfamiliar civilization. There were already a few people who decided to risk it and try 
to attack and explore the base, but their residents fought back. Those who were able 
to get back in one piece said that there is an unlimited number of artifacts there. 
Base self-reconstruction system and the fierce aliens operating it can be challenging. 
If you’re brave enough, you can try to lay your hands on a few artifacts, but remem-
ber, you have been warned!

During the setup, shuffle all the tiles of the Alien Base and place them face 
down next to the AVAILABLE ALIEN SYSTEM in a random configuration. 
Creating a base, as shown below.

During the game, whenever you perform an Attack with your ship(s) during 
the BUILD A SHIP or START AN OFFENSIVE action, you may choose a single 
part of the Alien Base. Choose and reveal one of the tiles and place it in front 
of you. An Attack on Alien Base works the same as an Attack on the ALIEN 
SYSTEM or DEFENSE PLAN.

After resolving all steps of the Attack, take all the tiles of the Alien Base, 
shuffle them and set them up randomly again, as during the setup.
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