Gad-D438/ Planeta B, “strefa śmierci” systemu Gliadius
Statek zwiadowczy Fractal
Nagranie z 18 lutego 2389, 9:43
- Pamiętasz powłokę skalną planet w systemie Davis?
- Ciemna, twarda, martwa. Czteromiesięczna wyprawa eksploracyjna
zakończona totalną klapą. Nie, nie mam bladego pojęcia o czym mówisz.
- Tak samo jest tutaj.
- Na to wygląda. Chrzanić to. Wracamy na statek i wynosimy się stąd. Skopią
nam tyłki jeśli zmarnujemy kolejną godzinę.
- Nie, zaczekaj. Dostrzegam pewne różnice.
- A co? Powłoka nie jest ciemna, ani twarda, ani martwa? Bo jeśli jednak jest,
to powtarzam, wynośmy się stąd.
- Powierzchnia nosi ślady odwiertów.
- Jakich odwiertów? Ktoś był tutaj przed nami?
- Idealnie okrągłe, piekielnie głębokie... Widać nawet pozostałości instalacji.
- My nie mogliśmy jej nawet zarysować. Albo ktoś używał lepszego sprzętu,
albo ta skała jednak różni się od poprzednich.
- Jest twarda. Ktoś, kto wywiercił tę dziurę, dysponował lepszym sprzętem.
Chwila, sonda coś pokazuje. O rany…
Raport Emmy Brightstone, kapitana statku Fractal, sporządzony dla korporacji Yamishi.
Klauzula poufności. Priorytet wysoki. Pilne.
Na jednej z planet systemu Gliadius, natrafiliśmy na pewien niezwykły
minerał. Najprawdopodobniej występujący także na wielu innych planetach.
Dostępu do niego wzbraniają niezwykle odporne na wiercenie skały, które
uznawaliśmy dotąd za martwe. Sugerujemy zachowanie dalszych prac
w całkowitej tajemnicy. Zabezpieczcie tyle planet podobnego typu, ile tylko
zdołacie. Niewykluczone, że wkrótce ktoś również natrafi na ślad tego
surowca, tak jak to udało się mojej załodze.
I jeśli mogę coś jeszcze zasugerować. Nadchodzą wielkie zmiany i lepiej się na
nie przygotujmy.

K O M P O N E NTY
8 kart Technologii, 10 kart Statków,
10 kart Planet, 4 karty Artefaktów Obcych,
18 kart Zasobów Obcych, 1 instrukcja.

ZA S A D Y G RY
Z D O DA T K I EM O D KR Y CI A
Niniejszy dodatek zawiera nowy zestaw
kart, którego możesz używać podczas
rozgrywki z podstawową wersją gry
„Artefakty Obcych”, stosując się do
poniższych zasad.

ZMIANY
W PRZYGOTOWANIU GRY
Wtasuj nowe Statki, Technologie, Planety
i Artefakty Obcych do odpowiednich talii.
Przygotuj grę zgodnie z podstawową
instrukcją oraz następującymi zmianami:
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Potasuj talię Zasobów Obcych
i połóż ją zakrytą przy talii Zasobów.
Pozostaw obok nieco miejsca na stos kart
odrzuconych.
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N OW Y T Y P KA R T: Z A SO B Y O B CYCH
ikona zasobów
obcych
nazwa
premia produkcyjna

Karty Zasobów Obcych mogą zostać
wyprodukowane jedynie na Planetach
zawierających słowo kluczowe:
Wyprodukuj

Zasoby Obcych
ZASOBY OBCYCH są traktowane
jako Zasób uniwersalny na
potrzeby wszystkich efektów
gry (możesz użyć ich zamiast
dowolnego Zasobu podczas
wykonywania akcji podstawowych,
operacyjnych, frakcyjnych
i znajdujących się na kartach).
Płacąc za dowolną akcję kartami Zasobów
Obcych musisz przestrzegać Limitu
Konstrukcyjnego.

Premia produkcyjna
Każda karta Zasobów Obcych zapewnia
premię produkcyjną. Jest ona przyznawana
jednorazowo, w chwili wyprodukowania
tej karty.

Jeżeli talia kart Zasobów Obcych się
wyczerpie i nie ma już kart odrzuconych,
Planety nie mogą produkować
Zasobów Obcych.

Otrzymuje 3
i1
(natychmiast ją
rozpatruje) i wsuwa wszystkie 3 karty
pod Planetę.

When produced:
Gain 3 .

Kiedy talia kart Zasobów Obcych
się wyczerpie, przetasuj stos kart
odrzuconych i utwórz nową talię.

When produced:
Gain 3 .

Użyte karty Zasobów Obcych odrzuć na
stos odrzuconych kart Zasobów Obcych.

Przykład: Planeta produkuje 2 .
Gracz dobiera 2 karty z talii Zasobów Obcych:

Xenium Speculations

Każda karta Zasobów Obcych zapewnia
1 symbol Zasobu Obcych i 1 premię
produkcyjną (sekcja „Po wyprodukowaniu”).

Xenium Speculations
When produced:
Gain 3 .

Xenium Speculations

NOWE IKONY:
karta Zasobu Obcych
Zasób Obcych
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N OW E S T A TKI
W rozszerzeniu O dkrycia znajdziesz nowy zestaw Statków typu XENIUM.

KIEDY WYBUDUJESZ TAKI STATEK, MOŻESZ:
WŁĄCZYĆ STATEK DO FLOTY:
Zyskaj stałą premię. Od teraz, kiedy
twoje Planety produkują, możesz
wybrać 1 Planetę, która wyprodukuje
jedną dodatkową kartę z odpowiedniej
talii ( lub
jeśli jest to Planeta
typu xenium). Wyboru Planety
należy dokonać przed dobraniem
pierwszej karty.

WYSŁAĆ STATEK NA MISJĘ:
Statek typu xenium natychmiast
dokonuje grabieży. Aby dokonać
grabieży, gracz może wydać 2 Zasoby
dowolnego rodzaju ( , nie kart) z 1 ze

Przykład: Gracz ma 4 operacyjne
i 2 logistyczne typu xenium. Wykonuje
akcję Wydobycia na Planetach. Każda
z jego Planet produkuje jedną kartę.
Dodatkowo gracz wybiera 2 Planety
(po jednej za każdy Statek), które
wyprodukują dodatkowe karty.

Grabież jest traktowana jako atak na
potrzeby wszystkich efektów gry.

swoich Planet by zdobyć 1

(maks.

za każdy Statek). Ten Statek
po 1
nie może atakować Systemów
Obcych ani innych graczy.

Przykład 1: Gracz ma 3 Statki
operacyjne, w tym jeden typu xenium.
Gracz przeprowadza akcję Start
Ofensywy. Dwa z jego Statków atakują
System Obcych. Gracz odkrywa po 1
karcie za każdy Statek i rozpatruje atak.
Następnie odrzuca 2 Zasoby z wybranej
przez siebie Planety i zamiast ataku na
System Obcych zdobywa 1 .
Przykład 2: Gracz ma 2 Statki
operacyjne typu xenium. Posiada
także wdrożone Technologie
„System ekstrakcji łupów wojennych”
i „Hybrydowe systemy celownicze”.
Wykonuje akcję Start Ofensywy.
Odrzuca 2 Zasoby z jednej ze swoich
Planet i zdobywa 1 ; to samo robi
z jedną z pozostałych Planet. Następnie
dzięki „Systemowi
zdobywa 1
ekstrakcji łupów wojennych”.
„Hybrydowe systemy celownicze”
zapewniły mu premię +1 do ataku,
która jednak w tej sytuacji była
bezużyteczna.

3

N OW E PL A NE TY
W rozszerzeniu O dkrycia znajdziesz nowy zestaw Planet typu XENIUM.

KIEDY ODKRYWASZ TAKĄ PLANETĘ, MOŻESZ:
ZASIEDLIĆ PLANETĘ:
Zyskaj stałą premię. Od teraz,
wykonując swoją akcję frakcyjną
aby zdobyć Artefakt Obcych, możesz
wydać o 2 Zasoby mniej.

Przykład: Aby zdobyć kartę Artefaktu
Obcych, Klan klonów musi wydać
10 . Ponieważ gracz ma dwie
typu xenium, koszt akcji jest obniżony
o 4. Aby zdobyć Artfakt Obcych, gracz
musi wydać tylko 6 .
UWAGA: Krzemowi wykonując
swoją akcję frakcyjną nie wydają
Zasobów. W ich przypadku, każda
Planeta typu xenium, obniża koszt
tej akcji o 2 .

EKSPLOATOWAĆ PLANETĘ:
Wyprodukuj 2 karty Zasobów Obcych.
Rozpatrz premię produkcyjną i wsuń
karty Zasobów pod tę Planetę. Możesz
w dowolnej chwili wykorzystać te karty,
tak jakbyś miał je na ręce (nadal musisz
przestrzegać Limitu Konstrukcyjnego).
Za każdym razem, gdy Planeta typu
xenium produkuje (przez przeprowadzenie
Wydobycia na Planetach lub dowolny inny
efekt gry), dobierz karty z talii Zasobów
Obcych (

zamiast

).

TWÓRCY GRY
PROJEKT GRY: Marcin Ropka i Viola Kijowska
PROJEKT DODATKU: Ignacy Trzewiczek

OB JA Ś N I E NI A
KART
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Aleksandar Mihajlovic, Pablo Fernandes,
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PROGRAM POPRAWY WYDAJNOŚCI:
Jedna
może mieć dołączony więcej
niż 1 .
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niż 1
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.

Projekt używa zestawu pędzli autorstwa
Z-DESIGN (http://z-design.deviantart.com).
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