
Gratuluju, zelenáči. K sešitu, kterej držíš v rukou, se nedostane jen tak 
někdo. V obchodech ho nekoupíš, na akademii ti ho nedaj, a ofi ciální místa 
o něm mlčej. Není to totiž žádná teoretická metodická příručka schválená 

nějakou zatracenou komisí. To, co se chystáš číst, jsou rady a postřehy těch 
nejlepších dálkařů, chlapů a ženskejch, co denně nasazujou krk přímo ve 

vzdálenejch sektorech. Tak si toho sakra važ, protože mnozí z nich už to maj 
dávno za sebou.

Ne, jejich jména nenajdeš v leaderboardech a na tabulích cti. Do vzdálenejch 
sektorů neposílaj synáčky funkcionářů a vzorný studenty. Tam totiž poučky, co 
vám mlátili do hlavy v kurzu, neplatěj. Ve vzdálenejch sektorech má šanci jen 
ten, kdo na to fakt má a kdo zachová chladnou hlavu, i když mu zubatá dejchá 

do ksichtu. A i takovej tam nakonec zůstane, když má zrovna smolnej den.

Proto se o nás dálkařích moc nemluví, proto z nás nedělaj hrdiny. Když už 
někoho předhodíte médiím, nechcete, aby vám druhej den zařval někde 

u Bety Orionis. A už vůbec nechcete cpát veřejnosti pod nos, kolikátej je to 
vlastně klon. Klonování lidi nikdy nezkousli. Jenže válka je válka. Teoretický 
debaty, co se při mentálním scanu děje s duší, jsou hezký – ale lidi, kteří 

tenhle cirkus říděj, zajímá jen to, co se stane se zkušenostma klonovanýho 
dálkaře. A ty zůstávaj.

Chcete vědět, jaký je žít s pocitem, že ve skutečnosti jste už mnohokrát mrtví? 
Nevím. Jsem jeden z těch mála dálkařů, kteří klonování odmítli. A asi právě 
proto jsem se právě já rozhodl dát do kupy tyhle materiály. Protože zejtra už 

možná nebudu mít šanci.
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V tomto rozšíření najdete čtyři nezávislé části, 
které můžete dle libosti kombinovat, a navíc malý 
bonus pro vaši posádku. Ke hře potřebujete zá-
kladní hru Space Alert, bez ní není rozšíření po-
užitelné.

Nová ohrožení 
 •  48 karet ohrožení

 •  16 nových žetonků pro vnitřní ohrožení

 •  12 speciálních žetonků na stopy

 •  3 žetonky pro megaštíty

Ve hře najdete několik nových karet pro bílý i pro 
žlutý balíček, ale především pak zcela novou ob-
tížnost ohrožení označených barvou červenou. 
Ty představují ty největší a nejrafi novanější ne-
přátele, nejnovější mimozemské technologie 
a anomálie bizarnější než cokoliv, co jste zatím 
potkali. Přimíchat je mezi ostatní karty chce po-
řádnou odvahu – a použít pouze červená ohrože-
ní si může dovolit jen opravdu zkušená posádka, 
a i té dají pěkně zabrat.

Dvojité akce 
 •  90 nových akčních karet

 • CD s novými misemi

 • Druhá sada žetonků na stopy

Na CD najdete nové mise – mise s mnohem více 
nepřáteli. Let má však stále jen 12 kol, takže ani 
sehraná a zkušená posádka by prostě neměla šan-
ci je stíhat odrážet, pokud se bude držet starých 
pravidel. Pro tyto mise je ve hře zcela nová sada 
akčních karet, které na jedné polovině obsahují dvě 
akce místo jedné. Umožňují tak provést hráči až 
dvě akce každé kolo. Může tak být mnohem efek-
tivnější – pokud ovšem dokáže vymyslet, jak do-
stupné karty zkombinovat, nebo získat potřebnou 
kartu od ostatních během výměny dat.

Specializace 
 • 20 karet specializací

 • 2 žetonky pro Teleportačního operátora

Specializace můžete použít místo hrdinských akcí 
ze základní hry. Jsou to extra karty, které hráči 
umožňují provádět věci jinak nemožné. Na rozdíl 
od náhodně rozdaných hrdinských karet si však 
hráči volí své specializace sami předem, a navíc 
se v nich mohou zdokonalovat – každá specializace 
má tři stupně.

Specializace je možno použít i při běžné hře, ještě 
zajímavější však začnou být, použijete-li je zároveň 
se systémem vylepšování postavy.

Systém vylepšování postavy 
 • Blok s deníky postav

 • List s popisem zvláštních zážitků

Poslední, ale pro mnohé jistě zásadní částí jsou 
pravidla pro vývoj postavy. Ve hře už nemusíte 
představovat anonymního průzkumníka – vytvoří-
te si svou vlastní postavu, se kterou budete proží-
vat jednotlivé mise či kampaně. Deník postavy vám 
umožní sledovat, jak získává zkušenosti, jak roste 
její úroveň a jak se zlepšuje v používání specializa-
cí. Zkušenosti získáváte za úspěšné mise, ale také 
za zvláštní zásluhy, úspěchy a cíle, či za neobvyklé 
situace, které vaše prostava prožila.

A co neúspěšné mise? Ty jsou sice nepříjemné, 
ale díky technologii klonování o postavu nepřijdete. 
Leda by vaše postava byla drsňák a klonování ze 
zásady odmítala. Pro takové hráče se Space Alert 
stane ještě více adrenalinovou zábavou.

Bonus 
 • 7 kartonových placek s rolemi

Tohle je jen drobný bonus – ve hře najdete placky pro 
kapitána, radistu a další role ve vaší posádce, aby 
jejich funkce byla ofi ciálnější a lépe rozpoznatelná.

Obsah rozšíření
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Některá ohrožení (především červená a žlutá) ob-
sahují nové, složitější mechanismy. Na kartě jsou 
uvedeny jen stručně, jejich podrobné vysvětlení 
naleznete tady. Rozdělili jsme je na tři části. Pokud 
hrajete s bílými ohroženími, stačí vám první část. 
Pokud se žlutými, přečtěte si první dvě, a pokud 
s červenými, potřebujete znát všechny části.

Kromě toho naleznete na konci pravidel vysvětlení 
některých dalších složitějších nepřátel. Ta si však 
nemusíte číst předem. (Může být zábavné číst vy-
světlivky až během hodnocení a sledovat, jestli se 
nepřítel opravdu chová tak, jak jste předpokládali.)

Bílá ohrožení 
Letadlové lodi
Letadlové lodi většinou vypouštějí větší množství stí-
haček – dobrou obranou je mít v tom okamžiku v akci 
své vlastní stíhačky.

Pokud je ve fázi útoku nepřátel někdo venku ve 
stíhačkách, snižuje útok nepřítele o 2 (útok je tak 
možno snížit i na 0). 

Hrajete-li s dvojitými akcemi, může se stíhačka 
vzdálit od lodi i dále než do vzdálenosti 1 (viz dále 
Dvojité akce – Stíhačky). V takovém případě snižují 
stíhačky útok jen těch Letadlových lodí, jež jsou 
ve stejné nebo větší vzdálenosti. Nechrání proti 
nepřátelům, kteří jsou blíže k lodi než ony.

V tomto rozšíření najdete 48 nových karet ohro-
žení. 

Je tu 16 nových ohrožení s bílou nebo žlutou znač-
kou – přidejte je do příslušných balíčků. Tím se 
zvýší variabilita nepřátel, když budete hrát bílou 
nebo žlutou obtížnost, ale ne natolik, abyste pře-
stali potkávat staré známé, které už vaše sehraná 
posádka zvládá. 

Zbylých 32 karet má značky červené. Jedná se 
o další stupeň obtížnosti, pro ty nejzkušenější po-
sádky. Je na vás, kdy a jak červené karty použijete. 

Pro kombinování obtížností platí stejná pravidla 
jako v základní hře – můžete si zvolit obtížnost 
zvlášť pro běžná a zvlášť pro vážná ohrožení, ale 
nechte stejnou obtížnost pro vnitřní a pro vnější 
ohrožení.

Můžete také karty míchat a použít např. žluté 
a červené dohromady, nebo dokonce všechny kar-
ty dohromady. Smíchat jen bílé a červené příliš ne-
doporučujeme, vede to k velmi náhodné obtížnosti.

Pokud jsi zatím lítal jen běžný štace, tohle si dobře přečti. Ať aspoň tušíš, do čeho jdeš.

Ne, nepřipraví tě to na to, co v dálkách zažiješ. To se prostě načíst nedá. Kdo na vlastní oči 
neviděl celej výhled zakrytej nepřátelskou superlodí, kdo s prstem na spoušti nečekal, kdy 

se znova objeví odfázovanej destroyer nebo z který strany se vynoří jumper, komu plazmovej 
kanón před očima neusmažil půl posádky, kdo na vlastní uši neslyšel psychofrekvenční kvílení 
Sirény, nebo kdo nemusel sám zastřelit dlouholetýho parťáka napadenýho parazitem, ten to 

prostě pochopit nemůže. 

I mně, kterej už toho má v dálkách nalítanýho fakt hodně, připadá každá mise jako zlej sen, 
ze kterýho se, doufám, co nejdřív probudím. I když je mi jasný, že nakonec to stejně nevyjde, 

a já v tý noční můře zkejsnu napořád.

Nové mechanismy

NOVÁ OHROŽENÍ
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Sloužíval jsem s holkou, bejvalou vojenskou pilotkou, 
co tohle milovala. Jak komp ohlásil letadlovou loď, už 
se hnala ke stíhačkám. A byla setsakra dobrá. Škoda 
jí – prej to někde u Aldebaranu napálila s celou letkou 
přímo do Behemotha.

Plazmové zbraně
Plný zásah plazmovou zbraní ionizuje prostor natolik, 
že i když plášť lodi vydrží, vnitřek se na chvíli stane 
neobyvatelným peklem.

Útok plazmových nepřátel se vyhodnocuje jako 
každý jiný útok. Pokud však nebyla ani část útoku 
vykryta štítem, všechny postavy v této části lodi 
jsou okamžitě vyřazeny. Pokud alespoň jeden bod 
zranění byl vykryt štítem (nebo dočasným štítem 
vytvořeným energetickým technikem – viz oddíl 
Specializace), postavám se nic nestane. 

Znáte to – štít na nule, reaktor prázdnej a nějakej 
syčák to do vás zvenku praží... stisknete zuby a doufá-
te, že to loď vydrží. Tak aby bylo jasný, když to do vás 
šijou plazmovkou, tak to není dobrej nápad. Vypad-
něte odtud, jak nejrychleji to jde. Nebo se připravte 
na peklo...

Žlutá ohrožení 
Fázování
Fázování je teoreticky dávno známý jev související 
s hyperprostorovými skoky – při nepřesném zaměře-
ní může transportovaný objekt po skoku velmi rychle 
oscilovat mezi dvěma paralelními realitami. Obvykle 
to trvá jen několik nanosekund, než jedna z realit pře-
váží a vtáhne objekt plně do sebe. Zdá se, že za po-
užití nám zatím neznámé technologie lze dosáhnout 
fázování s velmi nízkým kmitočtem, které má také 
o mnoho řádů delší trvání a lze jej využít jako taktickou 
výhodu.

Fázující ohrožení se střídavě objevuje a mizí z naší 
reality. 

V čase, kdy se ohrožení objeví, normálně žetonek 
nasaďte na trajektorii a zacházejte s ním jako 
s každým jiným ohrožením.

Při nejbližším pohybu žetonkem pohněte a případ-
ně proveďte příslušné akce, kterých na trajektorii 
dosáhne. Potom však žetonek dejte mimo trajek-
torii, vedle pole, na kterém skončil. V tomto oka-
mžiku je ohrožení mimo naši realitu – říkáme, že 
je odfázované. Postupuje se, jako by vůbec nebylo 
nasazené na trajektorii. 

Odfázované vnější ohrožení není možno zaměřit 
žádnou zbraní (ani pulsním dělem), rakety i stí-
hačky jej ignorují. Netýkají se ho ani akce a efekty 
jiných nasazených ohrožení. Stejně tak není možno 
řešit odfázované vnitřní ohrožení. Pokud se jedna-
lo o poruchu, v okamžiku odfázování nelze poruchu 
opravit – zařízení normálně funguje, a místo opra-
vy se tak provede běžná funkce zařízení.

Při dalším pohybu odfázované ohrožení opět při-
fázuje. Dejte je zpět na trajektorii a posuňte jej 
o příslušný počet polí, a případně proveďte akce. 
Nyní je ohrožení opět zasažitelné, až do dalšího 
pohybu – po dalším pohybu opět odfázuje a není 
zasažitelné atd.

Jednoduchá pomůcka říká: fázující ohrožení nasa-
zené v lichém kole je zasažitelné pouze v lichých 
kolech. Fázující ohrožení nasazené v sudém kole je 
zasažitelné pouze v sudých kolech.

Všimněte si, že fázování je součástí pohybu ohro-
žení. Pokud je ohrožení přifázované, odfázuje oka-
mžitě po svém pohybu (a předtím, než se pohnou 
následující ohrožení). Jestliže je odfázované, přifá-
zuje přesně před svým pohybem (ale až poté, co 
se pohnula všechna předcházející ohrožení). Toto 
časování může být důležité při vyhodnocování in-
terakcí ohrožení.

Příklad: Akce  karty Scout 
způsobí, že se všechna 
ostatní vnější ohrožení po-
sunou o jedno pole dopředu. 
Netýká se to ohrožení, která 
jsou během provedení akce 
odfázovaná. Akce  ovšem 
funguje odlišně – jedná se 
totiž o dlouhodobý efekt, 
který se uplatní i na ohrože-
ní, jež budou nasazena až po 
zahrání akce . Fázující 

ohrožení tedy dostanou bonus +1 do dalších útoků 
bez ohledu na to, zda byla během provedení Scouto-
vy akce  přifázovaná. 

Fázování se provádí následovně: Je-li ohrožení 
přifázované, pohne se, provede všechny své akce 
a poté odfázuje. Je-li odfázované, přifázuje právě 
ve chvíli, kdy se má pohnout, pohne se a provede 
své akce opět už v naší realitě.

Své akce ,  a  fázující ohrožení provádí v su-
dých i lichých kolech, jak mu to vzhledem k jeho 
rychlosti a trajektorii vyjde. Akce se však může li-
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šit podle toho, jestli nepřítel právě přifázoval, nebo 
jestli po provedení akce odfázuje.

Útoky a případně další akce fázujících nepřátel 
mají často dvě varianty. První varianta (normálně 
uvedená na kartě) se provádí v případě, že nepřítel 
je přifázován (a byl tedy v tomto kole běžně zasa-
žitelný), a teprve po provedení akce má odfázovat. 
Druhá varianta (ta v hranatých závorkách) se pou-
žije tehdy, jestliže nepřítel těsně před akcí přifázo-
val (a tedy jestliže v tomto kole nebyl zasažitelný). 
Druhá varianta je obvykle slabší, neboť část útoku 
proběhla ještě v jiné realitě.

4/8E3-02

FÁZOVÝ 
PULSAR

   Útok 1 [0] na všechny části lodi.

   Útok 1 [1] na všechny části lodi.

   Útok 3 [2] na všechny části lodi.

Fázuje.

6

1

2

Příklad: Fázový pulsar se objevil 
na začátku třetího kola. Po celé 
třetí kolo je normálně zaměřitel-
ný a zasažitelný. Na konci kola, 
během pohybu nepřátel, posuň-
te žetonek o dva a pak ho dejte 
stranou – pulsar odfázoval. Po 
celé kolo 4 není možno žádným 
způsobem pulsar zasáhnout.

Na konci čtvrtého kola, během pohybu 
nepřátel, se pulsar vrátí zpět na trajek-
torii a znovu se posune o dva. Tím se do-
stal na akci . Protože se tak však stalo 
během kola, ve kterém pulsar přifázoval, 
použije se varianta v závorce, a pulsar 
tedy neútočí.

V kole 5 je pulsar opět zasažitelný, stej-
ně tak v každém dalším lichém kole. 
V sudých kolech zasažitelný není (výstřely 
z laseru mohou případně zasáhnout dal-
šího nepřítele, pokud se objeví za pulsa-
rem na stejné trajektorii). Pokud ho hráči 
nesestřelí, v šestém kole provede akci 

 (opět verzi v závorce, která je však 
v tomto případě stejná jako plný útok), 
a v devátém kole akci  (plnou verzi – pul-
sar má liché číslo a jedná se o liché kolo). 

Fázující lodě jsou ještě v pohodě, stačí trocha trpěli-
vosti a dobře časovat střelbu. Ale fázující výsadek na 
palubě, to je jiná. Lítával s náma mladej Jonathan, 
fajn kluk, ale trochu horká hlava. Jednou se mu za-
sekla zbraň a vrhnul se na fázující Asteriánskou hlíd-
ku holejma rukama. Ale chytnul jejich fázi a prostě 
zmizel. Když se znovu objevili, nebyl s nima. Nikdy 
jsme se nedozvěděli, co se s ním vlastně stalo.

Megaštíty
Někteří nepřátelé se pokusí proniknout až k vám za 
použití silných externích energetických štítů. Naštěstí 
není možno udržovat stálou energii megaštítu, když 
je pod palbou.

Megaštítoví nepřátelé mají neobvykle vysokou hod-
notu štítu. Ta však klesá každé kolo, kdy jsou pod 
palbou. Abyste nemuseli používat tolik kostiček, 
jsou snížené hodnoty naznačeny přímo na kartě. 
Pro určení aktuální hodnoty použijte kruhový žeto-
nek megašítu a položte jej tak, aby v okénku upro-
střed žetonku byla vidět aktuální hodnota štítu. 

Při nasazení má nepřítel hodnotu 
štítu na nejvyšším čísle. Hodnota 
štítu se snižuje na konci fáze vy-
hodnocování střelby každé kolo o 1 
a jen tehdy, pokud byl během kola 

megaštítový nepřítel alespoň jednou zasažen 
(bez ohledu na to, o kolik zásahů šlo a zda prošly 
nebo neprošly štítem). Jestliže klesne na nulu, 
dále už neklesá.

Strávili jsme kdysi pěknejch pár letů sbíráním dat 
o megaštítech. Naši zkoumali, zda bychom je nedo-
kázali montovat na naše lodi taky, ale pak to nako-
nec vyšumělo do ztracena. Až o dost později jsem 
se náhodou dozvěděl, jak to tehdy uzavřeli – šlo by 
to, ale provoz by byl moc drahej. Prej nová loď vyjde 
v součtu levnějc. K čertu s nima...

Nedostupnost
Některá vnitřní ohrožení jsou tak skrytá či nedostup-
ná, že je třeba více členů posádky, aby s jejich řeše-
ním vůbec postoupili.

Nedostupnost je vlastnost některých vnitřních 
ohrožení, a je to obdoba štítu u vnějších ohrožení. 
Označuje se také stejným způsobem – bílým čís-
lem v zeleném štítu.

Nedostupnost 1 říká, že ohrožení každé kolo igno-
ruje první bod poškození, nedostupnost s vyšším 
číslem několik poškození. Tedy má-li např. ohro-
žení – porucha nedostupnost 1 a hráči provedou 
v daném kole jen jednu opravu, porucha v tomto 
kole nedostane žádnou červenou kostičku. Pokud 
provedou v jednom kole např. tři akce opravy, pak 
porucha dostane dvě poškození (při druhé a třetí 
akci opravy). Jestliže by v daném kole provedla jed-
na postava dvojitou opravu (pomocí hrdinské akce 
nebo pomocí specializace), pak ohrožení s nedo-
stupností 1 dostane jedno poškození.
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Pro vyřazení vnitřního ohrožení – pohyblivého ne-
přítele s nedostupností 1 musí spolupracovat dva 
hráči, každý s jedním týmem robotů. Pokud se jim 
podaří oběma zasáhnout ve stejném kole, první 
pokus se ignoruje, ale druhý proběhne. 

Hlavní rozdíl mezi nedostupností a štítem je 
v tom, že poškození vnějších ohrožení se vyhodno-
cuje až na konci kola ve fázi vyhodnocování střelby, 
zatímco vnitřní ohrožení jsou poškozena přímo bě-
hem akce hráče. To znamená, že si musíte udržet 
přehled o tom, kolik poškození už měli hráči v da-
ném kole způsobit. Jakmile tato hodnota dosáhne 
nedostupnosti ohrožení, všechna další poškození 
v tomto kole už normálně znamenají přidání červe-
né kostičky na kartu.

Můžete bejt inženýrskej bůh, ale výměnu radiační Ber-
goliho lambda spojky prostě sami nezvládnete. Někdo 
musí držet ten zatracenej těžkej kryt a svítit vám.

Červená ohrožení 
Refl exní nepřátelé
Speciálně upravený povrch těchto nepřátel je navržen 
tak, aby se velká část energie laserových paprsků 
odrazila.

Proti refl exním nepřátelům se síla laserů se počítá 
pouze poloviční. Ostatní zbraně mají plný účinek.

Při výpočtu zranění refl exního nepřítele tedy se-
čtěte sílu útoků pomocí laserů a výsledek vydělte 
dvěma (zaokrouhlujte nahoru). K tomu plně přičtě-
te sílu útoků jinými prostředky (pulsní dělo, rakety, 
stíhačky). Pak odečtěte štít nepřítele, a dostanete 
výsledné zranění.

4/8E3-09

REFLEXNÍ 
STÍHAČKA

   Útok 1.

   Útok 2.

   Útok 4.

Lasery mají proti ní jen 
poloviční sílu (celkovou sílu 
laserů dělte dvěma, zaokr. 
nahoru).

4

1

3

Příklad: Po refl exní stíhač-
ce na levoboku vystřelila 
posádka z pulsního děla 
a z obou levých laserů, malý 
laser je v té době již poško-
zen. Útok lasery má tedy 
celkovou hodnotu 3 (4 + 1 
= 5, děleno dvěma a zao-
krouhleno nahoru). Spolu se 
silou 1 pulsního děla je vý-
sledná síla útoku 4. Jeden 
bod poškození je vykryt ští-

tem, stíhačka tedy útok přežije. Povšimněte si, že 
by v tomto případě nepomohlo ani to, kdyby z jed-
noho z laserů bylo vystřeleno pomocí hrdinské 
akce – polovina z šesti je stále jen 3. Kdyby však 

byl hrdinským výstřel z pulsního děla, stíhačka by 
byla vyřazena.

Možná jsem staromódní, ale já mám tyhle refl exní 
parchanty docela rád. Sejmout nepřítele chytře vy-
puštěnou raketou, nebo se s ním honit ve stíhačkách, 
to má něco do sebe. Laserem je to takový... neo-
sobní.

Nepřátelé s nestálou stopou
Nepřátelé s lehkými hyperprostorovými motory mo-
hou provádět drobné skoky přímo během útoku, 
a měnit tak trajektorii, po které útočí.

Má-li nepřítel s nestálou stopou napsáno, že sko-
čí, znamená to, že se jeho žetonek pokusí přesko-
čit na jinou trajektorii. Např. při skoku doleva skočí 
o jednu trajektorii vlevo, a pokud už byl zcela vlevo 
(na červené dráze), přeskočí na nejpravější (mod-
rou) trajektorii. Obdobně skok doprava znamená: 

 •  je-li na levé (červené) trajektorii, přesune se 
na prostřední (bílou)

 •  je-li na prostřední (bílé) trajektorii, přesune 
se na pravou (modrou)

 •  je-li na pravé (modré) trajektorii, přesune se 
na levou (červenou)

Po přesunu na novou trajektorii bude žetonek 
ve stejné vzdálenosti od lodi (počet políček od pole 
 ) jako před přesunem. Pokud trajektorie, na kte-

rou se žetonek posouvá, není dostatečně dlouhá 
(a žetonek by tak měl skončit mimo trajektorii), 
k přesunu nedojde. Všechny ostatní části akce 
však proběhnou (např. jde-li o akci útok – přesun 
– útok a přesun se nepovede, nepřítel zaútočí dva-
krát na stávající trajektorii).

Povšimněte si, že žetonek se nejprve pohne 
o příslušnou rychlost, a teprve pak se vyhodnocují 
případné akce. Roli tedy hrají pouze pole na pů-
vodní trajektorii, veškerá pole ,  a  na nové 
trajektorii se v kole, kdy ke skoku došlo, ignorují. 
V dalším kole se naopak berou v potaz jen pole na 
nové trajektorii. Může se tedy stát, že ohrožení 
provede akci  i vícekrát na různých trajektoriích, 
ovšem ne v jednom kole. 

Dneska už je to v pohodě, ale když se první jumpery 
objevily, kompy ještě nedokázaly jejich chování před-
vídat. Prej na to dojela celá McMartyho posádka. 
Na záznamu z černý skříňky se dochovalo, jak starej 
McMarty od levýho laseru huláká: „Tohle je posled-
ní, mám ho na lopatě, zmetka, běžte se kouknout 
z vokna, jak ho rozmáznu...“ Pak je tam už jen pár 
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peprnejch kleteb, zoufalý výkřiky a záznam o ničivém 
zásahu do prostřední části lodi... smutnej příběh...

Nepřátelé zabírající
všechny trajektorie
Nedá se to popsat, pokud jste to nezažili... Víte, že je 
ještě velmi daleko, a přesto už vám zaplní celé zorné 
pole... I ti nejostřílenější pocítí tváří tvář těmto obrům 
až posvátnou bázeň.

Nepřítel zabírající všechny trajektorie se pohybu-
je a provádí akce ( , , a     ) podle trajektorie, na 
kterou byl nasazen (říkejme jí hlavní trajektorie). 
Zároveň je však jeho žetonek pro účely zaměřová-
ní pomocí laserů přítomen na obou ostatních tra-
jektoriích, ve stejné vzdálenosti od lodi (od pole 

) jako žetonek na hlavní trajektorii. K naznačení 
tohoto jevu můžete použít dva pomocné žetonky 

 a položit je při nasazení na okolní trajektorie. 

Oba žetonky se pohybují spolu s číslovaným žeton-
kem na hlavní trajektorii (jsou neustále ve stejné 
vzdálenosti od lodi). Pokud je některá trajektorie 
kratší než hlavní trajektorie, položte pomocný že-
tonek zatím na volné místo před prvním polem tra-
jektorie, a na trajektorii jej položte až v okamžiku, 
kdy se číslovaný žetonek dostane do vzdálenosti 
odpovídající této trajektorii nebo nižší. 

Pomocné žetonky slouží pro vyhodnocení zaměření 
laserů na těchto trajektoriích – není-li na trajek-
torii bližší zaměřitelný nepřítel, zaměří laser ne-
přítele zabírajícího všechny trajektorie. V případě 
rovnosti je zasaženo nižší číslo (dříve nasazené 
ohrožení) jako obvykle.

Pokud na dané trajektorii není žádný jiný zamě-
řitelný nepřítel, zaměří lasery velkého nepřítele 
i v případě, že pomocný žetonek ještě nebyl nasa-
zen (z důvodu krátké trajektorie).

Ostatní zbraně zaměřují běžným způsobem žeto-
nek na hlavní trajektorii. Pulsní dělo nepřítele za-
sáhne, pokud je v dostřelu, ale jen jedenkrát, niko-
liv třikrát. Pro účely stíhaček se počítá jako jeden 
nepřítel. Také raketa jej (je-li v dostřelu) trefí jako 
běžné ohrožení, jestliže je blíže než ostatní nepřá-
telé (při remíze opět rozhoduje číslo nasazení).

Pokud by bylo ve hře více nepřátel zabírajících 
všechny trajektorie, použijte pomocné žetonky jen 
pro toho z nich, kdo je nejblíže lodi (v případě rov-
nosti pro toho s nižším číslem).

Je to už pěkně dávno, ale pamatuju si to jako dneska. 
Honili jsme zrovna po spodní palubě vrtače – tehdy to 
byly ještě ty starý modely, bez pancéřování a gyrova-
hadla – když se ozvala od počítače Alice. I ze sluchá-
tek jsme podle hlasu poznali, že je k smrti vyděšená. 
Prej že se máme kouknout ven. „Kterým směrem,“ 
zeptal se tehdy Norm. Chvíli bylo ticho. Pak Alice hles-
la: „Kterýmkoliv“.

Ohrožení přivolávající
další ohrožení
Možná vás zajímá, kde se vlastně všechna ta 
ohrožení berou. Jak se dostalo na vaši loď elitní 
komando nebo vetřelec? Jak se na místo, kde jste 
vystoupili z hyperprostoru, dostane v krátké chvíli 
tolik nepřátelských raket? Teď nahlédneme trochu 
pod pokličku nepřátelských sil, a některé způsoby 
přivolávání posil uvidíme.

Některá ohrožení jako součást některé své akce 
přivolávají další ohrožení. Tito nepřátelé jsou vý-
razně označeni obrázkem zelené či fi alové karty. 
Hned v okamžiku, kdy radista či bezpečnostní 
technik odkryje takové ohrožení, by měl odkrýt 
i kartu odpovídajícího typu, která může být přivo-
lána. Na tuto kartu nedává číslovaný žetonek, po-
loží ji vedle ohrožení, které ji může přivolat. Hráči 
tak vědí, jaké ohrožení bude přivoláno, pokud bude 
akce přivolání provedena. 

Pokud žetonek původního ohrožení dojde k akci, 
kdy přivolá nové ohrožení, položte na kartu při-
volaného ohrožení dva žetonky s písmenem �. 
Po skončení pohybu nepřátel jeden z žetonků nasaď-
te na první pole příslušné trajektorie (v textu při-
volávajícím nepřítele je trajektorie specifi kována). 
V kole, kdy je přivolán, se tedy nově přivolaný ne-
přítel ještě nepohne. 

Pokud je přivolávaných ohrožení v jednom letu ne-
přátel více, používejte postupně žetonky �, �, � 
a �. Ve fázi vyhodnocování se pohnou nejprve číslo-
vané žetonky, pak (podle abecedy) ostatní žetonky. 
Stejné pořadí se aplikuje i pro účely zaměřování 
lasery či raketou, pokud jsou dva nebo více žeton-
ků ve stejné vzdálenosti. 

Pro účely bodování se počítá i přivolané ohrožení. 
Pokud jej hráči zneškodní, karta jde ke kapitánovi 
a posádka za něj dostane plné skóre (vyšší číslo). 
Přivolané ohrožení počítá jako zneškodněné a jde 
ke kapitánovi i v případě, že je původní ohrožení 
zneškodněno dříve, než dojde k akci přivolání.
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CD, které najdete v tomto rozšíření, obsahuje 
nové, o něco delší zvukové stopy s podstatně vět-
ším počtem nepřátel. Pokud byste je zkusili hrát 
s původními pravidly, asi byste tvrdě narazili – 
i při dobré koordinaci by vaše posádka těžko fyzic-
ky stíhala postavit se tolika nepřátelům.

Proto v rozšíření naleznete také nový balíček akč-
ních karet s dvojitými akcemi. Pro hru s novými 

misemi nahraďte těmito kartami původní akční 
karty ze základní hry.

Hru s dvojitými akcemi doporučujeme posádkám, 
které už mají pár úspěšných standardních letů za 
sebou. Herní situace totiž bývají mnohem kom-
plexnější, a při plánování dvojitých akcí už byste 
měli mít v krvi, jak přesně loď funguje.

DVOJITÉ AKCE

Pokud dokončíte misi bez toho, abyste přivolané 
ohrožení zničili, postupujte následovně:

 •  Jestliže přivolané ohrožení provedlo svou akci 
 a vy jste přežili, počítejte si za ohrožení niž-

ší skóre.

 •  Skočí-li loď do hyperprostoru, když je přivo-
lané ohrožení stále ještě na své trajektorii, 
nezískáte za něj žádné body.

 •  Pokud skočíte do hyperprostoru a původní 
ohrožení je na své trajektorii a nestihlo ještě 
přivolat další ohrožení, nedostanete body ani 
za jedno z nich.

Dneska je Kosťa výbornej radista, jeden z nejlepších. 
Ale ze začátku jsem mu nemoh přijít na jméno. Jako 
s tím projekčním satelitem – prej že mám očekávat 
příchozí projekci u levýho reaktoru, v té plus osm. 
Okay, říkal jsem si, dost času vyzvednout roboty a při-
pravit se. A v tom plesk – jsem po krk ve slizu. Jak 
tak plivu ten sajrajt a vytírám ho z očí, slyším ve slu-
chátkách: „Nebo zhruba té plus osm, přesně jsem 
to nepočítal.“

Nejhorší je, když přidělej k dálkařům nějakýho nováčka. Přichází přímo z kurzu nebo má za 
sebou pár klidných letů někde k Tau Ceti a hlavu má plnou teorie a zbytečnejch pouček 

– jak se bezpečně pohybovat po lodi, kolik se toho dá stihnout, co se smí dělat se stíhač-
kama a podobný nesmysly, který jsou dobrý akorát tak pro školní testovací lety. Skuteční 
emzáci totiž kašlou na nějaký pravidla, a to poslední, o co se snažej, je, aby vaše mise 

měla standardní řešení.

Když dostanete takový ucho do posádky, prvním úkolem nás starejch mazáků je vymlátit 
jim to z hlavy. Protože dobrej dálkař se nepozná podle toho, jak vzorně plní nařízení, ale 

čistě a jen podle toho, jestli se jeho posádka dokáže vrátit.
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Vysvětlovat nováčkovi, co všechno se dá během letu 
stihnout, je zbytečný. Raděj ať se přesvědčí na vlastní 
oči.

Nejlepší v tomhle bejvala Yoshiko. Neznal jsem niko-
ho, kdo by se při snížené gravitaci dokázal pohybovat 
tak rychle a elegantně jako ona. Yoshiko znala každej 
výstupek, věděla, kde se chytit, kde se odrazit, kam 
dopadnout... Když se předpisově držíte zábradlí a po-
stupujete na pravobok, a najednou kolem vás proletí 
drobná dívka, zabrzdí elegantním způsobem o reak-
tor tak, že rovnou přeleje energii, jen tak mimocho-
dem přitom nohou vypustí perfektně načasovanou 
raketu, a než stačíte zavřít hubu, zmizí v průlezu na 
horní palubu, leccos pochopíte. Třeba to, že jsou 
věci, který se v lavicích naučit nemůžete...

Stejně jako původní karty, i nové akční karty mají 
dvě poloviny. Jedna z nich, stejně jako v základní 
hře, obsahuje jeden symbol (jednu akci nebo je-
den pohyb). Druhá polovina však obsahuje symboly 
dva. U akční části karty to mohou být dvě akce 
nebo akce a pohyb, u pohybové části karty dva po-
hyby nebo pohyb a akce.

Použijete-li akční kartu dvěma symboly nahoru, 
provedete tedy v daném kole dvě věci. To je na jed-
nu stranu velká výhoda, ale jen pro ty, kteří se do-
kážou rychle orientovat, dobře komunikovat a při-
způsobit se situaci, protože stále máte jen karty, 
které vám byly rozdány, a málokdy v nich najdete 
přesně ty kombinace, které zrovna potřebujete.

Příprava hry 
Karty připravíte stejně jako v základní hře. Hrdin-
ské akce použijete ze základní hry (pokud nehraje-
te se specializacemi – viz oddíl Specializace).

Akční část hry 
Také akční část vypadá zcela stejně – hráči plánují 
karty lícem dolů na pole 1 až 12 na svých hráč-
ských deskách, přičemž je natáčejí buď jednou 
nebo druhou polovinou nahoru.

Pokud hráč kartu natočí jedním symbolem nahoru, 
plánuje tím provedení zobrazeného pohybu či akce, 
stejně jako v základní hře. Pokud kartu natočí dvě-
ma symboly nahoru, plánuje tím provedení obou 
zobrazených akcí či pohybů (přičemž horní akce či 
pohyb se bude vyhodnocovat dříve).

Povšimněte si, že i podle rubové stra-
ny karty poznáte, která část obsahuje 
dva symboly – je zbarvena do fi alova. 
Navíc má fi alově zbarvená akční polo-
vina karty vždy jako první symbol akci, 
pohybová má jako první symbol pohyb. 
Přesto však podle zadních stran nepo-
znáte vše – je-li karta naplánována 
akční fi alovou částí nahoru, vidíte, že 
v daném kole provedete dvě věci, že 
první z nich bude akce, ale už nepozná-
te, jestli bude následovat ještě jedna 

akce, anebo pohyb.

Hra s androidy
Při hře s androidy mají hráči na výběr z menšího 
počtu karet, a tedy menšího počtu kombinací akcí. 
Proto pokud používáte dvojité akce, doporučujeme 
následující pravidlo: 

Při každých příchozích datech si hráči mohou líz-
nout navíc dohromady tolik karet, kolik je androidů. 
Možnost lízat navíc se rozdělí rovnoměrně:

 • Při hře ve dvou hráčích (a dvou androidech) si 
každý hráč lízne jednu kartu navíc (dohromady 
tedy dvě).

 •  Při hře ve třech hráčích (a jednom androidovi) 
si libovolný hráč může líznout kartu navíc. Při 
lízání nahlas oznámí, že si líže za androida, aby 
ostatní věděli, že možnost už byla vyčerpána.

 • Podobně se řeší i situace ve variantě Pátý an-
droid.

Nové akční karty
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Přehrávání záznamu 
Také během přehrávání záznamu zacházíte s kar-
tami obdobně. Pokud však ve fázi tahu hráčů oto-
číte kartu, která má dva symboly, musíte se je 
postupně pokusit provést oba (v pořadí odshora 
dolů). 

Neplatné pohyby
Pokud kterýkoliv ze symbolů nelze provést (např. 
pohyb směřující mimo loď nebo příkaz pro robo-
ty bez robotů), ignorujte jej a pokuste se provést 
pouze druhý.

Poznámka: Často takovou kartu plánujete záměr-
ně – není to zakázáno. Potře-
bujete třeba vystřelit z levého 
velkého laseru a nemáte zrovna 
kartu s čistou akcí 

mmmmmmmmátátátátátátátátátá eeeeeeeee zzzzzzz
ííííííííí
mmmmmátátátátá eee z

 (nebo 
ji potřebujete pro jiné účely). 
Použijte 

eeebubububuubububuuuujejejejeeejeetetetetetetttete
eeee 
bubuuuuujejejeejejjj tett

+  nebo +PPoPPoPoPoooPoPoPoPoPoPoPoužužužužužužužužužijiijPoPoPoPoPoPoooužužužužuužžu
, protože víte, že jste vlevo, 

a pohyb se tedy bude ignorovat. 
Nebo 

hhyhyhyhyhyyyyhyybbbbbbbbbb sesesessseeeessese tttthhyhhhyhy
ooooooooooo  
yyyyyybbbbb sesesesess

+  , přestože víte, 
že nemáte roboty. Anebo tře-
ba i 

nnnnnnnneememeemememmemme ttátttátátátáátátátememmemmmmmemátátátátátááááááemememememátátátáttá
+
eeeeeeee rororrrorororoobobobobobobbobobooeeeeeeeeeeeeeeeeeee
+++
ee rrorooooobobbobobo
++  , přestože víte, 

že v reaktoru je energie jen na 
výstřel, a doplnění štítu tedy 
neproběhne. Ale pozor – pokud 
byste v takové situaci naplá-
novali 

vvvvvvvv tatatattatataattatatakkkk
iiiiiii 

v tatatttattt
+
kokokookokokokoovévévééévévévévévé ssssssskkkkkkkkkk
++
kokokoovévévéééé
+ , štít by se doplnil a energie by 

naopak nezbyla na výstřel – pořadí akcí je pevně 
dané a hráč se nemůže žádné z nich vzdát, pokud 
je možné ji provést. 

Zdržení během pohybu
Je-li dvojitá akce zdržena vnějšími vlivy, normál-
ně se celá kartička odsune. Může se však stát, 
že zdržení je způsobeno přímo prováděním prv-
ního příkazu karty. Např. když použijete akci 

+
pppppřířířířířířříkakakakakkaakk zzz

+
ppppppřířříkaka

+  a výtahem zrovna jel někdo před vámi. 
Nebo když pomocí akce +  chcete pro-
běhnout přes lokaci zamořenou slizem.

V takovém případě dojde ke zdržení hned po pro-
vedení prvního příkazu, a je tedy zdržen jen druhý 
příkaz uvedený na kartě. Postupujte takto:

1. Proveďte první příkaz na kartě (ten, který způ-
sobil zdržení).

2. Pokud na dalším poli je nějaká karta, odsuňte 
ji (a případně i následující karty), stejně jako 
v případě běžného zdržení. 

3. Kartičku, jejíž druhá akce byla zdržena, posuň-
te jen o půl pole. Bude tedy uprostřed mezi 
stávajícím a dalším kolem. Tím naznačíte, že 
byla provedena jen napůl. 

4. V příštím kole provedete pouze druhý příkaz 
napůl posunuté karty. (To je rozdíl oproti běž-
nému zdržení, kdy v příštím kole neděláte nic).

Pokud není zdržení způsobeno prvním, ale dru-
hým příkazem karty, postupujete samozřejmě 
standardně, jako by bylo způsobeno jednoduchou 
kartou.

Zakopnutí
Staří mazáci si zakopnutí nemohou dovolit, ve 
hře s dvojitými akcemi se na něj prostě nehraje. 
Ostatně jste už jistě zkušení letci a takové věci 
se vám nestávají. Raději se v akční části dvakrát 
ujistěte, že jste karty dali správně. Protože co na-
plánujete, to vaše postava skutečně udělá.

Nebylo by totiž fér změnit třeba +  na NeNeNNeNeNNeeeeNeebybybyybybyyyybyybb lllllllNeNeeNeeeeeebybybbybby
+ , přestože jste se skutečně spletli – je 

docela pravděpodobné, že kartu 
teteteeeeteeeečnčnčnnčnčnč ěěěěěěěěěěě ssssseeeečnčnččnčnnččnč ěěěěěě ssssseeečnčnčnčnč ěěěě ě 

+  jste 
vůbec neměli, a museli byste tedy plánovat zcela 
jinak.

Sólo hra s dvojitými akcemi
Pokud si karty pro sólo hru dobře roztřídíte a roz-
ložíte, bude váš úkol mnohem jednodušší. Na rozdíl 
od hry ve více hráčích totiž máte k dispozici všech-
ny možné kombinace, a tak vaši androidi mohou 
provádět dvojité akce dle libosti.

Pokud si chcete zahrát sólo hru jako skutečnou vý-
zvu, postupujte jinak – před hrou akční karty zamí-
chejte a otočte balíček až v okamžiku, kdy spustíte 
zvukovou stopu. Stále můžete použít kteroukoliv 
kartu, nemůžete si je však před hrou roztřídit.

ppppplnlnlnlnlnl ililiill aaaa eeeeeeneneneneen rgrgrgrgrgieieieieiee bbbbbbby yyy yy 
aaaaaaaadídídídídíddíd aaaaaaakckckckckcí í í í í í jejejeeje pppppppevevevevveveevněněnněněněn  
ninininininichchchchchhhchchc vvvvvvvzdzdzdzdzdzdzdzdátátátátátátá ,,,,, popopopopopokukukukukuukuk dddddddd

ááánnunnnunujeejeeeeeteeeet

+

++++
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Nová pravidla pro stíhačky
Stíhačky jsou vybavený fakt důmyslným zařízením, kte-
rý vám nedovolí vzdálit se od lodi dál, než co panáci 
z ústředí označujou za „vzdálenost bezpečnou pro ná-
vrat.” Není nad to, když vám uprostřed vymakanýho 
manévru autopilot sebere řízení a začne se vracet 
na loď.

Ofi ciální postup doporučuje hlídat si kontrolku vzdá-
lenosti, a když bliká červeně, otočit to zpátky k lodi.

Neofi ciální postup doporučuje vzít šroubovák a vypá-
čit malej kryt vpravo nahoře nad vaší hlavou označe-
nej “Manipulace přísně zakázána”. Uvidíte tam malý 
spínač. Přepněte ho do střední polohy. Není ale dob-
rej nápad přepínat ho na OFF, teda pokud nechce-
te vyzkoušet, na jak dlouho vystačí stíhačce zásoba 
vzduchu, až Duckie nečekaně skočí zpátky bez vás.

Při hře s dvojitými akcemi dokáže postava, která 
se pohybuje po lodi, provádět až dvě akce za kolo. 
Postava, která je se stíhačkami ve vesmíru, tuto 
možnost nemá – stále může útočit jen jednou za 
kolo. Místo toho však dostává novou možnost – při 
hře s dvojitými akcemi se mohou stíhačky vydávat 
i do větší vzdálenosti od lodi.

Pohyb ve vesmíru 
Když vzlétnete s týmem robotů pomocí akce ee eeee  
ve stíhačkách, postavte svou fi gurku a fi gurku 
týmu robotů k trajektoriím, do oblasti první zóny 
vzdálenosti. V tomto kole a v každém dalším, kdy 
naplánujete akci , pak útočíte podle stejných 
pravidel jako ve základní hře. 

Pokud však v některém z následujících kol naplánu-
jete akci 

všvšvšvšvšvšvšššakkaakakakakakkkkkkkk vvvvvvvvv nnnnnnnnnněěěěěěěěěěě
cccccccciiii
ššakakaakkakakkakk vvvvvvvv nnnn

, znamená to, že se vydáváte hloubě-
ji do vesmíru. Přesuňte fi gurku do vzdálenosti 2. 
Od tohoto kola vaše stíhačky ignorují nepřátele ve 
vzdálenosti 1 a útočí pouze na nepřátele ve vzdá-
lenosti 2, a to podle stejných pravidel – je-li ve 
vzdálenosti 2 jeden nepřítel, pak silou 3, je-li jich 
tu více, pak na každého silou 1. Zahrajete-li v dal-
ším kole , setrváte ve vzdálenosti 2. Dáte-li 
znovu 

kokokokokokookokok llellelelelele
uuuuuuuuu
ooolelee 

, posouváte se do vzdálenosti 3 a od 
tohoto okamžiku operujete pouze v zóně 3. Ovšem 
pozor – pokud jste ve vzdálenosti 3 a dáte další popopopopopopopoozzzozzoozz r rr rrppppopoppp zozo

, aktivujete bezpečnostní systém, a ten vyvo-
lá rychlý návrat zpět (viz dále). 

K návratu slouží stejně jako v základní hře prázd-
ná akce. Pomocí prázdné akce se vrátíte o jednu 
zónu zpět a už v tomto kole pak vaše stíhačky útočí 
v této bližší zóně. Pokud dáte prázdnou akci v zóně 
1, vrátíte se na loď.

Dvojité akce ve vesmíru 
Pokud naplánujete dvojitou kartu, ve vesmíru se 
provede jen jedna akce.

Pokud např. vzlétnete kartou uuuu ++++  nebo PPPPPoPoPoPoPoooookkukukukukkkkkk d d ddddddddPPPoPoooPoPokkkkkukuku
+ , druhý příkaz se ignoruje. Pokud 

byste ovšem vzlétli pomocí 
sssssssssssseeeeeeeeeeeeesssseeeeeee eee

+
g uuuuuujejeeeeeejjejejeigiggigigggnononooonnoooorurururururururrrrii uuuuujeejejejejejeerurururuuujjjggggiggigiggigiggii
+++
g uuuujjjggnononooonooononorrrururruurrur
++ , ještě se 

před vzlétnutím pokusíte vystřelit z děla... a akcí 
+

ddddd vvvvvvvvvzlzlzlzlzlzzzzllll ttététététéététééé nunununununununununuununu
++
vvzzzzzlzlzlzlzlététététtttttétnnnnn
++  se vůbec vzlétnout ani nedá, protože 

tím opustíte prostor se stíhačkami a akci 
rrrrrottotottotoo ožožožožožoožžeeee

cciiii
ototttožoožožžo eeee

 
provádíte už v nové lokaci. 

Pokud už jste ve vesmíru, pak první, co vás na 
naplánované kartě zajímá, je, zda je na ní 

vávávávávávávááv sssss nanaaanaaa  
nnínínínín   

ááássss s nananannna
. 

Pokud ano, posouváte se o zónu dál a případný 
druhý symbol na kartě ignorujete. V opačném 
případě se podíváte, je-li na ní akce . Pokud 
ano, zůstáváte (a případný druhý symbol igno-
rujete). Pokud ne, akce je zdržena a vracíte se 
o zónu zpět (případně zpátky do lodi) jako v zá-
kladní verzi. Symbol 

aaaadndndndndndndndndndnněěěěěěěěěěěěě zpzpzpzpppzpz ááááá
oololooool 

nnnnněěěě ě ě zpzpzzpz
 má přednost před sym-

bolem  - karta +
mmmmmmááááááááá řřpřpřpřpřpp ededdeeeeemmmmmmmmm
++
mmmááááááá přppřpppmmm
+++  má stejný účinek 

jako samotná karta 
aa aa a a +
aaaaaaa  .

Názorně to ukazuje přehled: 

 •  

ááááázozozzzozoozozozoo nrnrnrnrně ě ě ěěěě tttt

••••••• , ?+

ooooo uuuuuuuukkkakakaak zuzuuzuuzuzzuzz jee

??++++ , 

eeeeeeee ppppřeřeřeřeřeřehlhlhlhhuuuuuuuujjeeejeeeejejjj

,,,,, +? – posun o zónu dál, při 
použití v zóně 3 rychlý návrat.

 •  , ?+ , +? (kromě +++++ ) – 
setrvání ve stávající zóně.

 • žádná karta – návrat o zónu zpět, při použití 
v zóně 1 návrat na loď.

 • cokoliv jiného – akce je zdržena a postupuje se 
jako při žádné kartě.
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Nové mise
S Kosťou jsme vymysleli takovej fígl. Když nám přidělej 
ňákýho mladýho namyšlenýho cápka, co si myslí, že 
po pár standardních letech je mistr světa, necháme 
ho hned na první výpravě do dálek dělat radistu. Jen 
na oko, samozřejmě. Ve skutečnosti po něm všechno 
kontroluje Kosťa – a až se to na nás začne hrnout 
a mladej se sesype, tak to po něm převezme.

CD, které v rozšíření najdete, obsahuje obtížnější 
mise určené právě pro hru s dvojitými akcemi. 

Najdete na něm šest zvukových stop, oproti zá-
kladní hře jsou totiž o něco delší. I když pro vaše 
postavy trvá i mise ve vzdálených sektorech jen 
deset minut, vy jako hráči máte o trochu více 
času, jako by pro vás čas běžel pomaleji – to pro-
to, že musíte plánovat a promýšlet i věci, které už 
skuteční zkušení průzkumníci dělají zcela automa-
ticky a intuitivně.

Poznámka vydavatele: V tomto rozšíření nena-
jdete velké karty pro jednotlivé mise. Průzkum 
mezi hráči ukázal, že jen velmi malé procento 
z nich karty misí skutečně používá. Rozhodli jsme 
se tedy nezvyšovat cenu rozšíření pro všechny, 
a karty misí nezařadili. Pokud patříte mezi ty, kteří 
karty misí používají, omlouváme se – karty najdete 
v tisknutelné podobě na stránkách hry.

Nové žetonky ohrožení 
Při hře s novými misemi přichází do hry více ohro-
žení. Může se stát, že ve stejném čase přijde jak 
vnitřní, tak vnější ohrožení. Rozšíření proto obsa-
huje druhou sadu číslovaných žetonků – dalších 
osm dvojic žetonků očíslovaných 1 až 8.

Před hrou dejte jednu sadu radistovi (který ji bude 
používat pro vnější ohrožení) a jednu bezpečnost-
nímu důstojníkovi (který ji bude používat pro vnitř-
ní ohrožení). 

Při vyhodnocování pohybu nepřátel postupujte 
jako obvykle podle čísel. Pokud je ve hře vnější 
i vnitřní ohrožení se stejným číslem, vyhodnoťte 
nejprve pohyb a akce pro vnější ohrožení, a teprve 
pak pro vnitřní.

Výukové mise (mise 1 a 2) 
Pro první hraní s dvojitými akcemi doporučujeme 
mise 1 a 2. Počet nepřátel v nich je jen o málo vyš-
ší než v základních misích, zvuková stopa je však 
delší. Máte tak dost času vyzkoušet si, jak vlastně 
dvojité akce fungují.

Ani tak to však nebude jednoduché a možná na-
poprvé ani napodruhé prostě neuspějete. Nic si 
z toho nedělejte, s trochou dalšího tréninku se do 
toho dostanete – zkuste si výukové mise znovu, 
nebo si stáhněte další z internetu.

Rychlý návrat 
Pokud by se stíhačky měly vzdálit mimo dosah lod-
ních scannerů, nebo pokud se loď chystá ke sko-
ku, zapne bezpečnostní systém režim autopilota 
a stíhačky se okamžitě automaticky vrátí na loď.

V základní hře jste to ani nepostřehli. Lodě se au-
tomaticky vrátily během zkráceného kola 13, kdy 
už jednali pouze nepřátelé a vaše loď se chystala 
ke skoku.

Pokud však zůstanete po poslední akci před sko-
kem se stíhačkami ve vzdálenosti 2 nebo 3, už si 
toho všimnete. Protože stíhačky se musí stihnout 
vrátit z mnohem větší vzdálenosti a neohlíží se na 

to, co udělá zrychlení s těmi, kdo jsou na palu-
bě. Při takovém návratu je vaše postava vyřazena 
a roboti poškozeni. 

To samé se stane, pokud byste se pokusili vzdálit 
dál než na vzdálenost 3 – dojde k automatickému 
návratu, vaše postava je vyřazena a tým robotů je 
poškozený a do konce mise nepoužitelný. Je tedy 
rozhodně lepší vracet se postupně, pomocí několi-
ka prázdných akcí – jednak vás to nevyřadí, a navíc 
během nich vaše stíhačky stále útočí na případné 
nepřátele v bližších zónách. (Samozřejmě, auto-
matický návrat během posledního kola neovlivní 
vaše přežití, ale sníží vám skóre).
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Další nezávislou částí tohoto rozšíření jsou spe-
cializace – zvláštní schopnosti a vybavení, které 
hráč pro svou postavu vybírá před misí a které mu 
umožňují provádět nestadardní akce.

Jsou dva způsoby, jak můžete specializace do hry 
začlenit – můžete si s nimi zahrát jen tak, nebo 

můžete použít Systém vylepšování postav. Tato 
kapitola obsahuje nejprve pravidla společná pro 
oba způsoby, pak pravidla pro použití specializací 
v běžné hře a nakonec podrobný popis specializací. 

O používání specializací v Systému vylepšování po-
stav se dočtete v jiné kapitole.

Plné mise (mise 3 až 6) 
Další čtyři zvukové stopy už obsahují plné mise 
v obtížnosti, s jakou se s nimi setkávají skuteční 
průzkumníci ve vzdálených sektorech.

Další mise 
Na stránkách hry na www.czechgames.com najde-
te tyto standardní mise ve formátu mp3, a také 
další mise různých obtížností.

SPECIALIZACE
Brát si na palubu neschválený vybavení bejvalo striktně zakázaný. Jenže v dálkách se 
na tohle nikdy moc nehrálo – pokud jste to nepřeháněli, dispečeři prostě dělali, že nic 

nevidí. Dělali to tak všechny posádky, včetně té naší – Yoshiko nosila v kapse kombinézy 
pro štěstí svýho robokřečka, Kosťa s sebou všude tahal ten svůj předpotopní palmtop 
a mladej Jonathan míval v rukávu malou ocelovou trubku. Prej pro všechny případy.

Prasklo to vlastně až kvůli starýmu McMartymu, jak se ostatně dalo čekat. Jejich bez-
pečák to prej koupil asteriánskou jedovatou šipkou. Všichni mysleli, že to má spočítaný, 
protože standardní lodní lékárnička má nanejvýš tak náplast a aspirin, ale ne tak starej 
McMarty. Nalil mu do rány ten dryák, co si z něj vždycky přihýbal na kuráž, když myslel, 
že ho nikdo nevidí. Felčaři se pak shodli, že mu tím zachránil život. Jenže zrovna tuhle 
lékařskou zprávu si prej přečet někdo na ústředí. Začali po tom jít a zjistili, že to není 

poprvý, co nějakej drobnej zlepšovák zachránil celou misi.

Docela jsme tehdy byli zvědaví, jak se k tomu postavěj. Nakonec to vyšumělo do ztrace-
na. Jen Alice si všimla, že v novým výtisku směrnic se místo „přísně zakázáno“ objevilo 

„nedoporučuje se“.
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Rozšíření obsahuje deset 
specializací. Ke každé speci-
alizaci náleží dvě karty – zá-
kladní a pokročilá.

Karty specializací umož-
ňují hráčům plánovat spe-
ciální akce. Základní karta 
specializace má jen jednu 

možnost, jak ji ve hře použít. Pokročilá karta má 
dvě části – světlá část obsahuje stejnou akci jako 
základní karta, tmavá část pak obsahuje jinou, po-
kročilou akci. Při plánování pokročilé karty si hráč 
tedy může vybrat, jestli používá její základní nebo 
pokročilou část – podle toho ji natočí jednou, nebo 
druhou stranou nahoru.

Příprava hry 
Každá postava může ovládat jednu nebo více spe-
cializací, a to na prvním, druhém či třetím stupni. 
(Přesná pravidla pro výběr specializací závisí na 
tom, jestli hrajete se Systémem vývoje postavy, 
nebo ne. Najdete je v oddílu Specializace v běžné 
hře a Systém vývoje postavy.)

V každé misi však může postava používat jen jednu 
specializaci. Pokud ovládá více specializací, musí 
si hráč před misí vybrat jen jednu z nich (pro tu si 
jeho postava vezme potřebné vybavení). Hráči by 
se měli dohodnout, aby se jejich specializace dob-
ře doplňovaly. V žádném případě není možné, aby 
si dva hráči vybrali pro misi stejnou specializaci.

Při přípravě hry si hráč vezme kartu či karty vy-
brané specializace:

 • Pokud postava ovládá vybranou specializaci na 
prvním stupni, dostane pouze její základní kar-
tu.

 • Pokud postava ovládá vybranou specializaci na 
druhém stupni, dostane pouze její pokročilou 
kartu.

 • Pokud postava ovládá vybranou specializaci na 
třetím stupni, dostane její základní i pokročilou 
kartu.

Pokud si postava vezme specializaci teleportační 
operátor, dostane navíc i dva teleportační žetonky 
se značkami.

Při hře se specializacemi se nepoužívají hrdinské 
karty. Místo toho rozdejte každému do první fáze 
o jednu akční kartu více. 

Androidi
Pokud hrajete s androidy, dostane i každý z nich 
svou specializaci. Položte příslušnou kartu či karty 
lícem nahoru vedle hráčské desky androida. 

Například ve hře tří hráčů (s jedním androidem) 
byste rozdali androidovi jednu hrdinskou akci. Mís-
to toho rozdáte v tomto rozšíření jednu normální 
kartu navíc hráči, kterého určí kapitán. Pravidlo 
v základní verzi říká, že každý ze tří hráčů dostane 
6 karet pro každou fázi. S tímto rozšířením bude 
mít jeden z hráčů do první fáze karet 7 plus svou 
specializaci.

Ve hře dvou hráčů a dvou androidů dostane každý 
z hráčů pro první fázi 10 karet (o jednu více než 
obvykle) a po šesti pro ostatní fáze.

Akční fáze 
V akční fázi máte tedy kromě akčních karet k dis-
pozici i jednu či dvě karty specializace. Tyto karty 
jsou nepřenosné. Není možno je během přenosu 
dat předat jinému hráči nebo je naplánovat an-
droidovi. Androidům mohou být naplánovány pouze 
karty jejich vlastní specializace, které leží u jejich 
hráčské desky.

Karty specializací můžete naplánovat běžným způ-
sobem pro kterékoliv kolo hry – položíte je lícem 
dolů na některé pole své hráčské desky. U pokro-
čilých karet se rozhodujete, kterou polovinu karty 
chcete využít, a kartu otočíte tak, aby vybraná 
polovina byla nahoře.

Výjimku tvoří medik a bojový specialista, kteří mo-
hou za určitých omezení plánovat speciální akci 
společně s běžnou akcí (viz dále Popis specializací). 

Jednou položenou kartu smíte přesunout nebo vzít 

555

Pravidla pro specializace
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Následující pravidla jsou určena pro ty, kteří si 
chtějí zahrát se specializacemi, ale nepoužívají 
systém vývoje postavy. 

První rozdání specializací 
Vezměte základní karty všech specializací a za-
míchejte je. Každému hráči a každému androido-
vi rozdejte dvě. Hráči si z rozdaných karet jednu 
vyberou a druhou vrátí na hromádku nepoužitých 
specializací. Svá rozhodnutí mohou koordinovat 
s ostatními. Za androidy udělají hráči rozhodnutí 
společně (v případě neshod má hlavní slovo bez-
pečnostní důstojník). 

Každý hráč a každý android má tedy jednu specia-
lizaci na prvním stupni.

Další lety 
Pokud však byla mise úspěšná a chcete hrát další, 
má každý hráč na výběr – buď si vezme libovolnou 
jinou specializaci z hromádky nepoužitých speciali-
zací a svou stávající specializaci tam vrátí, nebo si 
zvýší stupeň stávající specializace a vezme si její 
pokročilou kartu (základní kartu dá stranou – ne-
vrací ji do hromádky nepoužitých specializací). Za 
androidy opět rozhodují hráči. 

Tak můžete postupovat po každém dalším úspěš-
ném letu – z druhého stupně můžete specializaci 
povýšit na třetí stupeň a vzít si obě karty. Třetí 

stupeň už není možno vylepšovat, buď si specia-
lizaci ponecháte, nebo začnete znovu od prvního 
stupně s jinou specializací. Při změně specializace 
stupně dosažené v původní specializaci ztrácíte.

Pokud se během hry k vaší posádce přidá hráč, 
nebo se vymění, nechte ho vybrat z nepoužitých 
specializací – bude začínat od prvního stupně. 
Stejně tak pokud někdo odejde a vy musíte přibrat 
androida.

A pozor – neúspěšná mise znamená konec krátké 
kariéry všech vašich postav a androidů. Chcete-li 
letět znovu, posbírejte všechny karty specializací 
a rozdejte je opět podle pravidel pro první rozdání.

zpět podle běžných pravidel – jen do té doby, než 
postoupíte do další fáze letu. Každou kartu máte 
k dispozici jen jednou. Na prvním stupni tedy mů-
žete využít jen jednu světlou akci, na druhém stup-
ni buď jednu světlou, anebo jednu tmavou akci. Na 
třetím stupni můžete použít specializaci až dva-
krát, a to buď dvakrát světlou akci, nebo jednou 
světlou a jednou tmavou.

Přehrávání záznamu 
Během přehrávání záznamu odkrýváte a vyhodno-
cujete speciální akce stejně jako běžné akční karty. 
Podrobný popis specializací najdete níže. Pokud 
hráč použije kartu neplatným způsobem, karta 
nemá efekt.

Výjimku opět tvoří medik, který při použití speci-
ální karty hraje první, i před kapitánem (viz oddíl 
Popis specializací).

Specializace v běžné hře
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Raketový technik 
Už dlouho vím, že když se napíchnete na řídicí systém 
lodi, můžete vypustit raketu na dálku. Nedávno nám 
ale Yoshiko ukázala novej trik. Cosi přepnula na od-
palovacím zařízení, pak přidržela záklopku a kopla do 
zásobníku – a do odpalovací komory sklouzly dvě rake-
ty najednou. Sami to prej ale radši zkoušet nemáme.

555555

Základní akce
Pomocí této akce postava vy-
pustí raketu, i když se nachá-
zí v jiné lokaci.

Pokud už nejsou k dispozici žádné rakety nebo po-
kud už toto kolo někdo raketu vypustil, nestane se 
nic.

Pokud je vypouštění raket znemožněno poruchou 
 v modré spodní lokaci, počítá se tato akce 

jako oprava  provedená v modré spodní loka-
ci. Tato oprava na dálku však nemůže dát poruše 
poslední bod poškození, a tím ji vyřešit - v takovém 
případě nemá oprava žádný efekt. 

5

Pokročilá akce
Při použití v modré spodní 
lokaci postava může vypustit 
dvě rakety najednou se spo-
lečnou silou 5.

Dvojice raket zaměřuje a zasahuje cíl společně, 
jejich společná síla je 5 (nikoliv 6).

Pokud někdo už dříve v tomto kole raketu vypustil, 
akce nedělá nic.

Pokud nejsou k dispozici dvě rakety, pokud je 
odpalování raket znemožněno poruchou nebo 
nachází-li se postava v jiné lokaci, má akce stej-
ný význam jako běžná akce 

é llokokkacca i,i,
ee 

okkaac
. 

Tuto akci je tedy možno při nedostatku běžných 
karet 

ooo aaaaaakkkckckckckkccccciiiiiiii jjejeejejejejejee
eeeeeet t t

akkckcci i i jj
 použít např. ke kontrole počítače, k vy-

zvednutí robotů apod.

Analytik 
Kosťu to prostě baví. Propojil svůj palm s palubním 
kompem a píše si sám prográmky na analýzu získa-
nejch dat rovnou během letu. Někdy, když je situace 
fakt horká, mě s tím docela štve. Ale fakt je, že se 
aspoň o komp nemusíme starat – a nedávno jsme 
dostali prémie za vzornou vizuální konfi rmaci dat.

Základní akce
Pomocí této akce postava 
zkontroluje počítač, i když se 
nachází v jiné lokaci.

Pokud už byl počítač v této fázi zkontrolován nebo 
byla akce zahrána mimo první dvě kola fáze, ne-
stane se nic.

Pokud je v bílé horní části porucha , počítá 
se tato akce jako oprava  provedená v horní 
bílé lokaci. Tato oprava na dálku však nemůže dát 
poruše poslední bod poškození, a tím ji vyřešit - 
v takovém případě nemá oprava žádný efekt. 

Použití této akce navíc přidává jeden bod k cel-
kovému skóre mise.

Pokud je let úspěšně dokončen, připočte se za 
každé použití této akce jeden bod k celkovému skó-
re mise, a to i v případě, že akce jinak neměla žád-
ný význam. Všimněte si, že analytik na třetí úrovni 
může v misi tuto kartu použít až dvakrát, což na 
konci přidá posádce dva body.

Pokročilá akce
Při použití v bílé spodní lokaci 
provede postava trojitou vizu-
ální konfi rmaci. Ta má stejný 
význam, jako by konfi rmaci 

prováděly tři postavy najednou. 

To znamená, že výsledný počet bodů za vizuální 
konfi rmaci může být vyšší, než udává počítadlo. 
Za konfi rmaci šesti postavami počítejte 9 bodů, za 
sedm postav 11 bodů. Možné výsledky jsou tedy:

 • samotný Analytik: 3 body
 • s jedním dalším hráčem: 5 bodů
 • se dvěma dalšími hráči: 7 bodů
 • se třemi dalšími hráči: 9 bodů
 • se čtyřmi dalšími hráči: 11 bodů

Popis specializací
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Pokud je vizuální konfi rmace znemožněna poru-
chou nebo nachází-li se postava v jiné lokaci, 
má akce stejný význam jako běžná akce 

éé llokokaccii
ee 

lokokaca
. 

Tuto akci je tedy možno při nedostatku běžných 
karet 

aaaaaaaakkkkkckckckckckckccccciiiiiii jejejejejeejejejejejejeee
t tt t t t 
aakckckckckcckckk iii ii jjjjj

 použít např. k vyzvednutí robotů, k vy-
puštění raket apod. 

Energetický technik 
Energetický rozvody lodi, to je svět sám pro sebe. 
Svět, ve kterým dokážete s kouskem drátu a svor-
kou zázraky. Mezi technikama dlouho kolovala pověst, 
že šikovným zkratováním primárního i sekundárního 
okruhu přes hlavní nosník se dá nalejt zbytková ener-
gie z celý lodi do pláště, a vytvořit tak dočasnej štít. 
Prej to uměl starej McMarty – jenže ten už to nikomu 
neřekne.

Taky jsem tomu nevěřil. Teprve nedávno, v jedný fakt 
horký misi, jsem to zkusil – a ono to vyšlo! Jen na 
pár vteřin, ale stačilo to. Kdyby ne, tak tyhle řádky 
nečtete.

Základní akce
Pomocí této akce postava do-
plní hlavní reaktor, i když se 
nachází v jiné lokaci.

Jedná se o běžné doplnění reaktoru, včetně spále-
ní energetického článku. Pokud už není žádný člá-
nek k dispozici, nestane se nic.

Pokud je ve spodní bílé lokaci porucha , počítá 
se tato akce jako oprava  provedená ve spodní 
bílé lokaci. Tato oprava na dálku však nemůže dát 
poruše poslední bod poškození, a tím ji vyřešit - 
v takovém případě nemá oprava žádný efekt.

Poznámka: Vzdálenou opravou lze dát (ne po-
slední) bod poškození poruše Přetížení sítě, a to 
i pokud tím způsobíte, že bonusové poškození za 
opravu ve všech lokacích poruchu vyřeší.

Pokročilá akce
Při použití v jakékoliv horní lo-
kaci vytvoří postava dočasný 
štít pro toto kolo. Tento štít 
má sílu 2 pro tuto část lodi 

a 1 pro obě ostatní.

Dočasný štít chrání pouze před útoky v tomto kole. 
Počítejte, jako by ve štítu, u kterého se postava 
nachází, byly dvě kostičky energie navíc, v ostat-
ních částech jedna navíc (bez ohledu na kapacitu 

štítu). Při útoku jsou přednostně spáleny tyto kos-
tičky, pak až běžná energie štítů, a teprve pak pří-
padně dojde k poškození lodi. Ať jsou použity nebo 
ne, dočasné kostičky energie na konci kola zmizí.

Dočasná energie se nepočítá do kapacity štítů 
a nijak tedy neovlivňuje případné akce přelití ener-
gie do štítů v tomto kole.

Tato speciální akce funguje i v případě, že má jeden 
nebo více štítů poruchu. 

Použití této akce na spodní palubě nemá žádný 
efekt.

Pulsní specialista 
Pulsní dělo je dost podceňovaná zbraň . Musím při-
znat, že od nás s ním nikdo moc neumí – jo, samo-
zřejmě si s ním občas přistřelíme, ale žádnej zázrak.

Jednou ale s náma dělala pár misí Samantha, co nor-
málně lítá s Kowalskim. A ta s tím dokázala zázraky. 
Občas to vypadalo, že bojuje ona pulzákem a my od 
laserů jen tak přistřelujem. Ze srandy jsem řekl, že 
já si teda zatím dám pauzu. A Sam na to prej, že 
klidně; odstrčila mě od laseru, nějakým trikem propo-
jila energetický obvody, a prásk – prostě si na dálku 
přistřelila z pulzáku sama. 

1111111111
222222222
2222222222222

1111111111
22222222
222222222222

111111111
2222222222
22222222222

Základní akce
Při použití v jakékoliv lokaci 
s malým nebo velkým lase-
rem (pokud není vyřazen po-
ruchou) se postava pokusí 

o současný výstřel z laserového i pulsního děla.

Jedná se o dva propojené výstřely, každá z obou 
zbraní (kromě malých laserů) potřebuje energii 
z reaktoru své části lodi. Pozor: pokud kterákoliv 
ze zbraní nemá energii nebo pokud z jednoho z děl 
v tomto kole už někdo vystřelil nebo pokud je puls-
ní dělo vyřazeno poruchou, nedojde ani k jednomu 
výstřelu!

Při použití ve spodní bílé lokaci nebo při použití 
u laseru, který je vyřazen poruchou, se počítá 
jako běžná akce 

jeje vvyřyřa
e

e vyřyyyy
.

Akci lze tedy využít i k běžnému výstřelu z pulsního 
děla nebo k opravě vyřazené zbraně.
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Pokročilá akce
Při použití ve spodní bílé lo-
kaci provede silnější výstřel 
z pulsního děla s vyšším do-
sahem.

Jak je naznačeno na ikoně akce, síla děla je v prv-
ních dvou zónách vzdálenosti 2 místo 1, a navíc za-
sáhne i třetí zónu se silou jedna. Výstřel normálně 
spotřebuje energii z centrálního reaktoru – pokud 
tam energie není, akce nedělá nic. Stejně tak nemá 
akce efekt, pokud v tomto kole už někdo z pulsního 
děla vystřelil.

Pokud je pulsní dělo poškozeno a jeho dostřel se 
tedy snižuje, má v první zóně sílu 2, ve druhé sílu 
1 a do třetí nedostřelí.

Při použití v jiné lokaci nebo při použití u vyřa-
zeného pulsního děla má akce stejný význam 
jako běžná akce 

o o dědělala
e 

děla
. 

Akci lze tedy využít i k výstřelu z jiné zbraně či 
k opravě jakékoliv zbraně.

Medik 
Medik je asi trochu nadnesený slovo. V akci není pro 
nějaký skutečný zákroky místo – a když to dopadne 
dobře, do pár minut se stejně zraněnej dostane do 
rukou skutečným felčarům na základně. Medici se 
teda spíš soustředili na to, aby akce dobře dopadla. 
Raděj nechci vědět, co v těch nastřelovacích ampul-
kách Alice má, ale dostanou tě fakt do ráže. Kluci 
říkali, že prej jsem jednou honil nepřátelský komando 
po celý lodi s otevřenou zlomeninou holeně, ale já si 
z toho moc nepamatuju. 

Teď ale testujou tu novou věc, co okopčili od Faethi-
anů – říkaj tomu fázovej inhibitor zranění. Prej ti to 
nějak rozfázuje organismus, a když se mu něco zlýho 
stane, vytáhne si to zdravou kopii poškozený tkáně 
z jiný reality nebo co.

Zatím jsme to nepoužili – Alice z toho totiž moc nad-
šená není. Prej nikdo neví, jestli to nemá nějaký ved-
lejší účinky. A hlavně, jak říká Kosťa, nikdo neví, jakou 
paseku to dělá v paralelních realitách.

Obě medikovy akce mají společné následující dvě 
výjimky:

 •  Je možné naplánovat je společně s jednodu-
chým příkazem pro pohyb ,  nebo 

. Hráč tedy může dát na stejné pole hráčské 

desky dvě karty – akční kartu natočenou jedno-
duchým pohybem vzhůru a základní či pokročilou 
medikovu speciální akci. Speciální kartu může 
dát i samostatně. Není však možné dát ji spolu 
s jinou běžnou akcí, s dvojitou akcí (ani pokud se 
jedná o dva pohyby), ani není možné naplánovat 
obě speciální akce společně. Pokud tak hráč uči-
ní, speciální akce se ignorují. 

 •  Medik, který má pro určité kolo naplánovanou 
speciální schopnost, hraje při vyhodnocování 
tahu hráčů v tomto kole první, tj. ještě před 
kapitánem. Pokud má naplánovanou jen speci-
ální akci, provede se speciální akce. Pokud má 
naplánován i pohyb, nejprve se pohne a pak 
provede speciální akci v lokaci, kam dorazí. 
Spěchající medik je tak jedinou postavou, která 
může předběhnout kapitána při použití výtahu. 

Základní akce
Medik aplikuje všem přítom-
ným hráčům stimulant. Po-
kud tito hráči mají pro toto 
kolo naplánovánu akci 

o o totototo tototo
, 

 nebo , počítá se tato akce jako pří-
slušná hrdinská akce (viz hrdinské karty ze 
základní hry). 

Pokud mají hráči naplánovánu akci ccccciii iii i , pohyb, 
zvláštní akci (včetně těch, které je možno pova-
žovat za běžné akce) nebo nedělají nic, stimulace 
se jich netýká. 

Pokud provádějí hráči dvojitý příkaz, pak se sti-
mulace týká jen prvního z příkazů na kartě (je-li to 
jeden z uvedených). Tedy např. u akce 

kkkkararararrrararra těttětětětěěěě ((((((((jejeejeejjjj
ee eee
aarartětěěttětě ((((

+  
se stimulace týká prvního příkazu, u akce +sesesesesesesesesesesese sssssssstitititittttsesesesese ssssttt

 nemá účinek. 

Pokročilá akce
Medik v lokaci instaluje inhibi-
tor zranění. V tomto kole ne-
může být v této lokaci žádná 
postava vyřazena.

Postavy jsou chráněny pouze v lokaci s Medikem. 
Pokud odejdou, ochranu ztrácejí. Naopak na po-
stavu, která do lokace během kola přijde, ochrana 
začne působit. Jestliže medik během kola změní 
lokaci (pomocí teleportace), jeho efekt v původní 
lokaci skončí a začne působit v nové. 

Ochrana se vztahuje i na medika samotného. Ne-
chrání ale roboty před poškozením.
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Použití této akce dává hráčům jeden mínusový 
bod, který se po případném úspěšném skonče-
ní mise připočte k výslednému skore. 

Tato penalizace se počítá i v případě, že v momen-
tě použití nikomu nebezpečí vyřazení nehrozilo.

Teleportační operátor 
Osobní translokátory poprvý přivez Kowalski z veletr-
hu v Novým Dubaji. A prej že má dobrej zdroj a může 
jich sehnat víc. Ale když mi řek, co za to chce, rovnou 
jsem ho poslal do háje, a že naše posádka se bez 
takovejch blbejch hraček obejde. Kowalski se jenom 
culil. To mě mohlo samozřejmě napadnout, že Kosťa 
už má jednu sadu objednanou. 

Součástí vybavení Teleportačního operátora jsou 
dvě teleportační značky,  a . Na začátku 
akční části leží obě značky před ním na stole. 

Během výměny dat může Teleportační operátor 
jednu nebo obě značky volně přemisťovat mezi 
hráči, včetně sebe. Nepotřebuje k tomu souhlas 
ani spolupráci hráče, pouze značku položí před něj 
(nebo mu ji sebere a položí před někoho jiného). 
Operátor může během výměny dat kromě manipu-
lace s teleportačními značkami současně i stan-
dardně poslat jednu kartu jinému hráči, vše však 
musí stihnout, než je výměna dat ukončena. Pokud 
nestihne žetonek předat či pokud není jasné, před 
kterého hráče jej položil, vezme si jej zpět k sobě. 
Když si to rozmyslí, může je během příští výměny 
dat přemístit, mimo výměnu dat však s nimi nesmí 
hýbat. Ostatní hráči nesmí s žetonky manipulovat 
v žádném případě.

Základní akce
 Tato akce okamžitě přenese 
postavu, která má žetonek 
start , do lokace, kde se 
nachází postava s žetonkem 
cíl . 

Nejedná se o pohyb, ale o instantní přenos, ig-
noruje tedy všechny překážky, rozbité či obsaze-
né výtahy, zablokované dveře, sliz apod., a také 
všechny efekty způsobené opuštěním lokace nebo 
příchodem do ní.

Přenos se stane okamžitě při vyhodnocování karty 
Teleportačního operátora – záleží tedy na pořadí 
hráčů, zda přenesená postava vykoná svou akci na 
původní, nebo na nové pozici.

Pokud jsou oba žetonky u stejné postavy, nebo 
pokud se postavy s oběma žetonky nacházejí ve 
stejné lokaci, případně pokud je jedna z nich ve 
vesmíru se stíhačkami, nestane se nic.

Při plánování akce je dobré si uvědomit, že nezáleží 
na tom, kde jsou žetonky v době plánování akce, ale 
kde skončily po ukončení akční části. Postava s tře-
tím stupněm této specializace může provést akci 
teleportace až dvakrát, pokaždé se však přesouvá 
stejná postava ke stejné postavě (podle toho, kde 
jsou žetonky na konci akční části).

Pokročilá akce
Je-li akce provedena v červe-
né nebo modré lokaci, hráč je-
jím provedením přesune svou 
postavu na opačnou palubu 

a do opačné části lodi (jak naznačují šipky).

Např. z modré spodní části se přesune do červené 
horní části apod.

Nejedná se o pohyb, ale o instantní přenos, ig-
noruje tedy všechny překážky, rozbité či obsaze-
né výtahy, zablokované dveře, sliz apod., a také 
všechny efekty způsobené opuštěním lokace nebo 
příchodem do ní. 

Je-li akce provedena v bílé lokaci, nemá žádný 
význam.

Hypernavigátor 
Potkal jsem tu holku U slizový obludy, když jsme zapí-
jeli posádku chudáka McMartyho. Čučela do sklenice 
a pořád si mumlala „proč ta kráva sakra neskočila?“ 
Už nevím, co jsem jí tehdy řek, asi něco ne moc chyt-
rýho. „Odprejskni,“ koukla na mě těma svejma smut-
nejma očima, „jsem zasranej klon“.

Ani nevím jak jsme nakonec skončili u mě. Ráno jsem 
udělal snídani a ona se rozpovídala. Byla v McMarty-
ho posádce nová – a jediná, která souhlasila s klono-
váním. Zbytek posádky byl ze starý školy a něco tako-
výho by prostě nepodepsali. Přehrála si ten záznam 
z černý skříňky prej snad stokrát – mohla je všechny 
zachránit, kdyby s lodí skočila dřív. Teda ne ona, ale 
její originál, kterej tam taky zůstal. Měla v tom, chu-
dák, zmatek. Může za to ona, nebo ta druhá?

To byla první hypernavigátorka, se kterou jsem se 
setkal. Od té doby jsem ji neviděl, nejspíš s tím prostě 
sekla. Škoda, že jsem se zapomněl zeptat na jméno...
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Hypernavigátor ví, jak se dostat k hypermotoru 
lodi, a dokáže přeprogramovat letovou sekvenci.

Základní akce
Hypernavigátor provede malý 
korekční skok v čase i prosto-
ru. V tomto kole se při po-
sunu nepřátel všichni vnější 

i vnitřní nepřátelé posunou o jedna méně než 
obvykle. Hypernavigátor se přitom musí nachá-
zet na dolní palubě.

Týká se to jak vnějších, tak vnitřních nepřátel. Ne-
přátelé s rychlostí 1 se tedy nepohnou vůbec.

Nachází-li se hypernavigátor na horní palubě, 
akce nemá žádný efekt. 

Pokročilá akce
Je-li tato akce provedena ve 
spodní bílé lokaci v kole 10 
nebo 11, způsobí předčasný 
návrat lodi. Při použití v kole 

11 se vynechá celé kolo 12. Při použití v kole 
10 se vynechají celá kola 11 a 12. 

Po vyhodnocení této karty se tedy dohraje aktuální 
kolo (vyhodnocení střelby, posun a akce nepřátel). 
Následující jedno nebo dvě kola se vynechají, a už 
se jen zahraje třinácté, neúplné kolo (kdy jednají 
jen nepřátelé, případně raketa z posledního ode-
hraného kola, a kdy se stíhačky vrací domů). Poté 
loď skočí, je-li schopna skoku.

Je-li tato akce provedena v kolech 1 až 9 nebo 
v kole 12 nebo nachází-li se hypernavigátor 
v jiné než spodní bílé lokaci, nemá žádný vý-
znam.

Bojový specialista 
Norm mi hned od prvního pohledu nebyl moc sympa-
tickej. Čekali jsme tehdy na svou štaci přes hodinu, 
posádka před náma měla nějaký problémy. Každej si 
krátí čas jinak – ve fl ákárně jsou nějaký holobrowsery, 
hry, relaxátory... Já si obvykle něco koupím v kantýně 
a dám se s někým do řeči.

No, a tenhle chlápek, ten si prostě zkontroloval vý-
stroj, vyleštil si boty a pak tam jen tak seděl a čučel 
do prázdna. Pět hodin.

No, ty vole, říkal jsem si, co jsme to zase vyfásli za 
magora? Ale už během první mise jsem byl rád, že 
ho máme. Teda, ne že by nebyl Norm magor, ale když 

někdo umí, tak prostě umí. Chladnej, soustředěnej, 
nekompromisně přesnej a spolehlivej. Někdy mi těch 
emzáků bylo až skoro líto.

Základní akce
Pomocí této akce se Bojový 
specialista připravuje – nej-
bližší následující akce 

–– nejej-nej
, blbližižšíšíblližižší

 nebo , kterou pro-
vede, se počítá jako příslušná hrdinská akce 
(viz hrdinské karty ze základní hry). 

Posílena bude první akce jednoho z uvedených 
typů, která bude prováděna po této akci (i pokud 
je součástí dvojité akční karty). Mezitím může mít 
postava naplánován libovolný počet pohybů, akcí popopopopopoooooo tttststststststss avavavavavavavvaavpopopppopopopopopopop ststststsststststststtaaaa

 nebo vyčkávání – těch se speciální akce ne-
týká. 

Efekty, které umožňují vykonání jisté akce jako hrdin-
ské, není možno kombinovat. Například pokud Bojový 
specialista třetí úrovně použije v přípravě na hrdinskou 
akci dvě své základní specializace, a navíc ho bude pod-
porovat Medik, výsledkem bude stále jen jedna klasic-
ká hrdinská akce. Využije se jen jeden efekt a ostatní 
dva přijdou vniveč (nepřenáší se na další akci).

Pokročilá akce
Tato akce je výjimkou – plá-
nuje se vždy současně s ja-
koukoliv jinou kartou. Bojový 
specialista se na danou akci 

plně soustředí a provede ji přesně tak, jak ji 
naplánoval – akce nemůže být přímo zdržena 
a na hráče při jejím provádění nepůsobí žádná 
zdržení, překážky, poškození lodi či jiné efekty.

Druhá karta je touto akcí chráněna. 

 •  Pokud by měla být tato karta přímo zdržena 
(např. vlivem nějakého útoku nebo kvůli ne-
zkontrolovanému počítači), hráč odkryje kartu 
speciální akce a zdržení se ho netýká. Ochrana 
se však týká pouze přímého zdržení akce pro 
dané kolo – jestliže byla zdržena nějaká dřívější 
karta, může se při posouvání karet posunout 
i takto chráněná karta. 

 • Postava ignoruje všechny efekty, které by na 
ni mohly mít akce hráčů, kteří hrají před ní 
(Časoprostorový vír, Přehřátí reaktoru... ). Stále 
ovšem může využít výhody některé z Mediko-
vých speciálních akcí a může být přesunuta 
speciální akcí teleportačního operátora.
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 •  Akce samotná je pak chráněna proti jakýmkoliv 
zdržením či omezením (rozbitý nebo obsazený 
výtah, Porucha dekomprese, Sliz...).

 • A konečně se ignorují i všechny další efekty, 
které by mohly mít vliv na samotné provedení 
akce (zdržení či vyřazení postavy, Časoprosto-
rový vír, Ninja, Parazit...).

Ochrana se týká pouze postavy samotné. Její tým 
robotů může být při akci poškozen (včetně efektů, 
které běžně vyřazují postavu i roboty, jako vyřa-
zení Bojového droida nebo rychlý návrat stíhaček) 
a její akce může ovlivnit ostatní postavy. Pokud se 
bojový specialista nachází ve vesmíru se stíhač-
kami a poškozenými roboty, okamžitě se vrátí do 
horní červené lokace.

Po provedení akce ochrana končí – postava tedy 
není chráněna proti akcím postav hrajících po ní 
ani proti akcím nepřátel v tomto kole.

Pokud je chráněna dvojitá akce, ochrana se vzta-
huje na obě akce.

Pokročilá akce může být kombinována se základ-
ní akcí, je tedy možno chránit akci, na kterou se 
specialista připravuje, nebo i přípravu samotnou.

Velitel robotů 
Občas je toho napětí fakt moc. To pak jsou všichni 
podrážděný a nervózní, že stačí sebemenší blbost aby 
na sebe vyjeli. Já v takovým okamžiku většinou zajdu 
dolů k robotům. Jak tam tak visej, ledově klidný, ne-
hybný a smířený... fakt mě to uklidňuje. 

Někdy je aktivuju, jen tak, a nacvičuju s nima různý 
opravy, manévry a přesuny. Mám radost, jak se 
zlepšujou, i když Kosťa tvrdí, že si to jen namlouvám 
– prej tyhle levný typy nemaj dobrý učicí algoritmy. 
Okay, možná nemaj, ale fakt je, že nástup do stíhaček 
zvládáme za polovinu času než dřív. 

Základní akce
Pokud má postava při pro-
vedení této akce poškozený 
tým robotů, roboti jsou akcí 
opraveni. Pokud má postava 

nepoškozený tým robotů, opraví jedno poško-
zení dané části lodi.

Touto akcí tedy Velitel robotů buď opraví roboty, 
aniž by se musel vracet na jejich stanoviště, anebo 
je vyšle opravit případné poškození lodi v zóně, po-

škození lodi v zóně, v níž se právě nachází – ze zóny 
se odstraní jeden žetonek poškození a zamíchá se 
mezi dosud netažená poškození příslušné barvy.

Přednostně jsou opravovány zbraně (pokud jsou 
poškozeny obě, přednost má ta, v jejíž lokaci se 
postava nachází). Nebyly-li poškozeny zbraně, 
bude opraven výtah. Jestliže ani ten nebyl poško-
zen, jsou na řadě energetická zařízení, štít nebo 
reaktor (přednostně to, v jehož lokaci se postava 
nachází). Poslední možností je oprava strukturál-
ního poškození.

Pokud postava nemá tým robotů nebo pokud 
má nepoškozený tým robotů a nachází se v ne-
poškozené části lodi, nestane se nic.

Pokročilá akce
Pokud má postava bojeschop-
ný tým robotů a nachází se 
v některé z vyznačených lo-
kací (všechny kromě spodní 

modré), přesune se do červené horní lokace 
a odstartuje se stíhačkami.

Přesun se děje nejkratší možnou cestou, z bílé 
spodní lokace nejprve výtahem a pak doleva. Ces-
tou postava a roboti ignorují všechny překážky, 
které by je mohly zbrzdit – obsazené či poškozené 
výtahy, sliz apod., a také sami neobsazují výtah. 
Nemohou však ignorovat dveře zavřené kvůli Po-
ruše dekomprese. Jestliže se postava nedostane 
skrz poškozené dveře, přesune se tak blízko horní 
červené lokaci, jak je to možné.

Pokud postava splňuje ostatní podmínky, ale stí-
hačky nejsou k dispozici (už byly použity nebo je 
jejich použití znemožněno poruchou), k přesunu 
dojde, ale k odstartování se stíhačkami nikoliv. 
Jsou-li stíhačky rozbité, přesune se postava po-
mocí této akce do horní červené lokace, ale nemů-
že ji využít k opravení tlačítka 

vvvvvvvveeeeeneneneneneeenenenene éééééééééééé lololoololololol kakakakakakakakakaakkakakkaka
aaaaaaaaaaaaaa 

nnnnnnnééééé loooooookkk
.

Pokud je tato akce použita bez bojeschopného 
týmu robotů nebo pokud je použita ve spodní 
modré lokaci, nestane se nic.

Pokud je tato akce použita ve stíhačkách ve 
vesmíru, tato akce se počítá jako hrdinská 
akce  – postava zůstává ve vesmíru a útok 
či útoky stíhaček jsou toto kolo o 1 vyšší. 
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Mechanik 
Dřív jsem byl u nás machr přes stroje já. Ale co Norm 
dostal nabídku založit si vlastní posádku, musel jsem 
se víc zaměřit na roboty a na boj a svou starou braš-
ničku s nářadím jsem už většinou do misí ani netahal. 
Nějakou dobu jsme pak vlastně mechanika neměli.

Když se toho ujala Yoshiko, docela nás všechny pře-
kvapila. Do naší starý party mechaniků, co se schá-
zívala U slizový obludy, by rozhodně nezapadla, ale 
zvládá to líp než většina těch chlapů. A to nemá ani 
klasický nářadí, jen pár malých šroubováčků, svorek 
a drátků zastrkaných různě v kombinéze. Jo, a pár 
těch jejích střapatých přívěsků. Když přijdu k laseru 
a visí na něm tahle potvůrka, vím, že ho Yoshiko pola-
dila a bude střílet jako novej. Nebo spíš líp než novej, 
protože ho nejspíš i trochu přetaktovala.

++1

+

Základní akce
Touto akcí je možno připra-
vit laserové nebo pulsní dělo 
v dané lokaci. Jestliže se Me-
chanik nachází ve spodní bílé 

lokaci, zvětší dostřel pulsního děla při příštím 
použití o jedna. V jakékoli jiné lokaci přidá dělu 
do příštího výstřelu +1 do síly.

Pokud postava provede tuto akci, označte zbraň v její 
lokaci (malý či velký laser nebo pulsní dělo) červenou 
kostičkou. Příští pokus o výstřel z této zbraně (ještě 
v tomtéž nebo v některém z příštích kol), ať již jej 
provede stejná nebo jiná postava, bude posílen. Zvý-
šení síly platí pouze pro následující výstřel (včetně vý-
střelu způsobeného základní akcí pulsního specialis-
ty). Po výstřelu kostičku zase odstraňte. Odstraňte 
ji i v případě, že k výstřelu nedojde kvůli nedostatku 
energie, nebo pokud je zbraň vyřazena poruchou. 

Posílený laser získá +1 k síle. Pokud je z laseru vy-
střeleno hrdinskou akcí 

kkkkkkkkkkkkk sísííííísísísísísísísíís leleleeelelelelele..
íí í íííííí

k kk kk k sísssíílelelelelee
+1 , oba bonusy se se-

čtou na +2. 

Posílené pulsní dělo získá +1 k dostřelu. Pokud je 
z děla vystřeleno hrdinskou akcí 

dooododod ststtstttřeřeřeeeřeřřřřř
ííí 
ddodoststttřřřř

+1  nebo po-
mocí pokročilé akce pulsního specialisty, pulsní dělo 
zasáhne všechny cíle ve vzdálenosti 1, 2 i 3 se silou 
2.

Je-li pulsní dělo poškozeno, efekt posílení toto poško-
zení neguje a dělo v tomto kole střílí jako neposílené 
nepoškozené dělo.

(Povšimněte si, že totéž vlastně platí pro lasery - po-
sílení laserů i pulsního děla neguje případné poškoze-
ní zbraně pro jeden výstřel).

Je-li dělo v této lokaci vyřazeno poruchou, 
nemá akce efekt.

+++++++++111111

+++++

Pokročilá akce
 Touto akcí je možno provést 
opravu poruchy zařízení opopraravvoppppppra

, 
vuvu ppv
,, 
vu

 nebo 
ucuchhyy 
oo 
chyhyyyyyy

 s dvojná-
sobným efektem. 

Pokud je v lokaci, kde se postava nachází, porucha, 
akce se počítá jako její dvojnásobná oprava, a způ-
sobí tedy poruše dvě poškození místo jednoho (po-
dobně jako hrdinská akce). Pokud k opravě poruchy 
stačí jedno poškození, druhé propadá.

Je-li v lokaci více poruch, akce se aplikuje na tu 
s nejnižším číslem. 

Jestliže by přesto došlo ke shodě, poruchy se řeší 
v pořadí , , . 

Pokud v lokaci není žádná porucha ,  či 
, akce nemá význam.
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Systém vývoje postavy vám umožní, aby život 
a kariéra vašich vesmírných průzkumníků přesáhly 
rámec jedné mise či herního setkání. 

Začnete s nezkušeným nováčkem, který právě 
dorazil na základnu. Bude na vás, do jak obtížných 
úkolů jej pošlete – hra i rozšíření obsahují dostatek 
možností, jak modifi kovat způsob a obtížnost hry. 
Pomocí přiloženého deníku budete zaznamenávat 
úspěchy i neúspěchy svého průzkumníka a sledo-
vat, jak rostou jeho zkušenosti i dovednosti – a když 
to dobře půjde, nakonec z něj (tedy pravděpodobně 
z některého jeho klonu) bude zkušený veterán, který 
se nezalekne ani nejobtížnějších úkolů.

Při použití těchto pravidel se každá mise stane 
o něco napínavější, protože už nejde jen o váš dob-
rý pocit – úspěch či nezdar mise se přímo dotkne 
virtuálního života vaší postavy.

Upozornění: Přestože nový rekrut ještě nikdy 
nebyl na misi, neznamená to, že o průzkumných 
letech nic neví. Jistě prošel intenzivním výcvikem 
a má za sebou dostatek simulovaných misí. Pokud 
vy sami jste ještě kurzem (popsaným v příručce 
v základní hře) neprošli, měli byste tak učinit, ještě 
než se pustíte do hry s vývojem postavy. Bez tako-
vé přípravy by pro vás bylo velmi obtížné zvládnout 
i ty jednodušší skutečné mise. Hráč by měl mít 
alespoň tolik zkušeností jako postava, za kterou 
bude hrát. 

Poznámka: Chcete-li používat systém vývoje po-
stavy, měli byste zároveň používat i systém speci-
alizací – viz kapitola Specializace.

SYSTÉM VÝVOJE
POSTAVY

Deník postavy

Když jsem nastoupil, randil jsem pár tejdnů s fajn holkou – říkalo se jí Hellcat a bejvala 
vojenskou pilotkou. Jednou, když jsme byli u ní, mi ukázala svůj deník . Psala si tam 

všechno, každou misi, každou zajímavou i nezajímavou věc, co se stalo, co kdo řekl, co 
kdo udělal... 

Vzpomínám si, že mi to k ní tehdy vůbec nesedlo, chovala se jako tvrďačka – a přitom 
má takovej pitomoučce holčičí zvyk. S odstupem času to vidím jinak. Lítám už fakt 

dlouho, ani nevím, kolik mám nalítáno, a všechno se mi to začíná slívat... Už si ani nevy-
bavuju, kterej byl náš první let s rudým kódem. Občas bych si docela rád znovu přečet 
o těch pár vtipnejch chvílích, o těch nejpovedenějších misích, zavzpomínal na naši první 

posádku... nebo si aspoň vzpomněl, jaký sakra bylo skutečný jméno tý holky. 

Každý hráč si vytvoří svou postavu. Bude k tomu 
potřebovat jeden oboustranný deník z přiloženého 
bloku.

Příprava deníku je velmi jednoduchá – stačí do 
vyznačené kolonky napsat jméno postavy (může 

to být vaše jméno či přezdívka, protože tak vás 
stejně nejspíše budou při hře spoluhráči oslovovat 
nebo jméno vymyšlené přímo pro vaši postavu, jak 
chcete).
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Při hře s vývojem postav můžete volně kombinovat 
různé způsoby hraní – jednotlivé lety i kampaně, 
s jednoduchými i dvojitými akcemi, s androidy i bez 
nich, a dokonce i sólo mise. 

Vždy byste však měli při všech těchto letech pou-
žívat systém Specializací. 

Na obtížnosti vašich misí či kampaní byste se měli 
všichni shodnout – neměli byste nikoho nutit do 
akce, na kterou se necítí.

Systém vývoje postavy nelze využít v případě simu-
lací a pokročilých simulací ze základní sady. Musíte 

hrát podle kompletních pravidel a průzkumníci se 
musí dostat do opravdového nebezpečí. 

Jestli vám vaše posádka nepřipadá dostatečně 
připravená na to, aby zvládla standardní mise 
z CD, ale i tak si chcete zahrát se Systémem vývo-
je postavy, můžete si stáhnout jednodušší mise ze 
stránky www.czechgames.com. Jednodušší mise 
s využitím dvojitých akcí najdete na CD přiloženém 
k tomuto rozšíření jako nahrávky č. 1 a 2.

Průběh hry

zvláštní zážitky

zkušenosti

políčko na počítání klonů

seznam 
úspěšných 
misí

jméno

úroveň

specializace

souhlas s klonováním

Všechna ostatní pole deníku zatím nechejte prázd-
ná: vaše postava ještě nemá žádné zkušenosti, 
nezná žádné specializace, nemá žádné zvláštní 
zážitky a nebyla v žádné misi. Povšimněte si, že 
na první stránce deníku je zakroužkován nápis „0. 
úroveň“. Úroveň je celkovým ohodnocením zkuše-
ností a kvalit vašeho průzkumníka, a jak bude vaše 
postava hrát a její deník se bude plnit, poroste 
i její úroveň.

Zbývá jen malá drobnost. V papírech, které do-
stanou čerství rekruti při příchodu na základnu, je 
jedna velmi důležitá kolonka. Najdete ji i na deníku 
postavy – malý čtvereček s popiskem „Souhlasím 
s klonováním“. Rekrutům se výrazně doporučuje 
přečíst si přiložené informace, než se rozhodnou, 
jak toto pole vyplní. Proto i vy počkejte s rozhod-
nutím, zda políčko zaškrtnout, než si přečtete celá 
pravidla pro vývoj postavy.
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Příprava prvních letů 
Nově vytvořená postava neovládá žádnou specia-
lizaci. Přesto však použijte pravidla pro speciali-
zace, tj. nerozdávejte hrdinské akce, a místo nich 
dejte vaší postavě jen běžnou kartu. Postava ne-
dostane žádnou kartu specializace – až do okamži-
ku, než postoupí na první úroveň a naučí se první 
stupeň některé specializace. 

První hry tak vlastně budou o něco těžší, než jste 
byli zvyklí. To je ale záměrem – měli byste si zpo-
čátku volit mise takové obtížnosti, abyste je zvládli 
i bez hrdinských akcí či specializací.

Poznámka: Pokud se vaše postava přidává k již 
zkušené posádce postav na vyšší úrovni, pak tyto 
postavy mohou své specializace používat, vaše 
však zatím nikoliv.

Průběh letu 
Poté, co si zvolíte, jakou misi a podle jakých pra-
videl budete hrát, zcela běžným způsobem ji ode-
hrajete. Další postup záleží na tom, jestli vaše 
mise byla úspěšná či neúspěšná.

Neúspěšná mise 
Tohle je ten špatný případ. Vaši průzkumníci se 
nedokázali vrátit a oni i loď jsou ztraceni.

Nyní záleží na tom, zda mají postavy zaškrtnuto 
políčko „Souhlasím s klonováním“. Průzkumník, 
který s klonováním souhlasí, má totiž na základně 
připraveny své vlastní klony, a před každou misí 
podstupuje kompletní mentální sken. Pokud se loď 
z mise nevrátí, a je tedy možno předpokládat, že 
posádka zahynula, po uplynutí zákonné lhůty je jeho 
klon oživen a je mu předán poslední naskenovaný 
obraz průzkumníkovy mysli. Klon má tedy prů-
zkumníkovo tělo a jeho vzpomínky i znalosti z oka-
mžiku, než nastoupil na osudnou misi. Z té si však 
nic nepamatuje – jeho deník se tedy nezmění. Je 
připraven nastoupit novou misi. 

Pouze pokud chce, může hráč na spodní řádek na 
druhé straně deníku udělat malý křížek. To v pří-
padě, že by si chtěl počítat, kolikrát jeho postava 
touto nepříjemnou zkušeností prošla.

Popisovala mi to Alice. Odběr vzorků tkání a DNA vám 
udělaj jen jednou, už v době, kdy souhlas s klonová-
ním podepíšete. Před každou misí pak ale musíte zajít 
na celkovej mentální sken. 

Samotný CMS je záležitost pár minut a vaše mysl je 
přitom ve stavu umělýho bezesnýho spánku. Nejdřív 
je to prej trochu nepříjemný, ale po čase se z toho 
stane rutina. Zavřete oči, chvíli o sobě nevíte, a když 
je otevřete, je hotovo – můžete jít do mise.

Až jednou – zavřete oči, a když je otevřete, nejste na 
CMS, ale v regeneračním tanku biolabu. Jste zmatení 
a dezorientovaní, ale pomalu vám dochází, co se děje. 
Jste mrtví. Tedy to, čím jste bývali, je mrtvé. Ta ztuh-
lá, pomalu se probouzející schránka není vaše tělo, 
ale klon, do kterýho přenesli vaši mysl. A pak si uvě-
domíte, že vaše mysl nebyla přenesená – ta zahynula 
v agonii někde tam venku, v nekonečný prázdnotě. To-
hle je mysl klonu, jen do ní byly zkopírovaný vaše vzpo-
mínky až do okamžiku, kdy jste přišli na CMS. A pak, 
pak vám to konečně dojde všechno. Je to vaše mysl. 
Protože vy jste ten klon. A to, co vám nakopírovali, 
jsou vzpomínky toho druhýho, toho, co to nezvládl.

Alici se to stalo jen jednou, ještě než jsme se poznali. 
Bylo to prej zpočátku těžký, ale už si celkem zvykla. 
Zbyl jen střípek strachu – vždycky, když na CMS zavírá 
oči, bojí se, co uvidí, až je znovu otevře.

Postava, která nesouhlasí s klonováním a políčko 
zaškrtnuté nemá, je však v případě neúspěšné 
mise zcela ztracena. Absolutně a nenávratně. 
Její deník můžete přeškrtnout, roztrhat či vyhodit 
(nebo pokud jste šetrní, tak vygumovat). Pokud 
jste na systém vývoje postav nezanevřeli, vytvoř-
te si novou postavu. A dobře si rozmyslete, zda 
políčko zaškrtnete, či nikoliv.

Kdysi tu bejvala pamětní deska se jménama všech 
průzkumníků, co se kdy ve vesmíru ztratili, ale strhli 
ji, když se stavěl ten novej biolab. Předpokládám, že 
ten seznam pořád ještě mají někde v databázi… sa-
mozřejmě pod nějakým tajným kódem. No, myslím, že 
jsem stejně nikdy v žádnou plaketu se svým jménem 
nedoufal…
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Úspěšná mise 
Byla-li vaše mise úspěšná a průzkumníci se vrátili, 
získá každý z nich určité množství bodů zkušenosti 
na základě toho, jak úspěšná mise byla a co zají-
mavého nebo význačného během ní prožil. 

Průzkumníci sbírají body zkušenosti z jednotlivých 
letů a vždy, když jich nashromáždí dostatek, po-
stoupí na vyšší úroveň. Přitom se mohou naučit 
některou novou specializaci, nebo si zvýšit stupeň 
specializace, kterou již ovládají. Podrobnosti viz 
oddíl Výsledky mise a Výsledky kampaně.

Vzdálený sektory mě maj ve svejch spárech a nemí-
něj mě pustit. Vždycky, když už mám pocit, že už jsem 
v tomhletom svinským džobu viděl a zažil všechno 
a že je nejvyšší čas s tím praštit, najde se něco, co 
mě vrátí zpátky. Objeví se nepřítel tak rafi novanej, že 
na něj neplatí žádný zaběhaný postupy. Někdo najde 
novej fígl, kterej otevře úplně nový možnosti. Nebo 
se povede akce tak elegantní, až to hraničí s doko-
nalostí. 

A v tom okamžiku si uvědomím, že právě tenhle se-
hranej tým je to nejlepší, co na světě mám, že právě 
tohle je práce, kterou chci dělat – a že v tom nikdy 
nebudu tak dobrej, abych nemohl bejt lepší. 

Pokročilé lety 
Jakmile se vaše postava dostane na první úroveň 
(může to být už po prvním letu), naučí se svou 
první specializaci. Na vyšších úrovních pak ovlá-
dá specializací několik, na různých stupních. Vše 
má zaznamenáno ve spodní části na první stránce 
deníku.

Před každým letem si můžete pro svou postavu 
vybrat jen jednu z těchto specializací – jen pro tu 
si vezmete vybavení a jen tu můžete během mise 
používat. Zkušenější postava ovládá obvykle vyšší 
stupně specializací, ale má výhodu i v tom, že má 
větší výběr – lépe se tak shodne s ostatními, která 
specializace by se pro danou misi nejvíce hodila.

Asi před měsícem, když naše skupina měla odstávku, 
zaskakoval jsem pár dní v jedný posádce z delta sku-
piny. Prej co vlastně umím, ptal se mě její kapitán. 
Jsem mechanik, chtěl jsem říct, ze zvyku. Ale pak 
mi došlo, že už to dávno není tak jednoduchý. Jo, za-
čínal jsem jako mechanik – ale možná jsem teď lepší 
s robotama, umím to i s energií a s raketama, a od 
Kosti jsem taky leccos pochytil... A když pominu to 

nový fázový svinstvo, klidně zastoupím i Alici s těma 
jejíma ampulkama.

„Koho potřebujete?“ zeptal jsem se nakonec místo 
odpovědi.

Specializace pro androidy
Při hře s androidy mohou být androidi „naprogra-
mováni“ na určitou specializaci ostatními hrajícími 
hráči – každému androidovi může některý z hrá-
čů propůjčit jednu svou specializaci, kterou sám 
v tomto letu nebude používat. Specializaci dosta-
ne android na takovém stupni, na jakém ji ovládal 
nejlepší hráč – příslušná karta či karty speciálních 
akcí se položí vedle androida.

Oproti běžné hře se specializacemi platí výjimka 
– speciální akci může androidovi naplánovat jen 
hráč, který by sám měl zkušenosti k jejímu použi-
tí. Tedy základní schopnost jen takový hráč, který 
má danou specializaci alespoň na prvním stupni, 
pokročilou jen hráč, který ji má alespoň na druhém 
stupni.

Pro hru s androidy se tedy vyplatí pokusit se do-
stat na nejvyšší stupeň i více než jednu specializa-
ci. Obzvláště chcete-li si vyzkoušet sólo hru – v té 
máte k dispozici čtyři postavy a každé z nich mů-
žete poskytnout jednu ze svých specializací. Pokud 
hrají s androidy hráči s nízkou úrovní postav, může 
se stát, že na některého androida žádná speciali-
zace nezbyde.

Sólové mise a kampaně
I sólové mise a kampaně mohou být součástí kari-
éry vašeho průzkumníka. Ačkoliv pravidla v základ-
ní verzi říkají, že ovládáte čtyři androidy, pro účely 
kampaně budeme předpokládat, že jedním z nich 
(kapitánem) je vaše postava. Z hlediska vlast-
ního hraní se vůbec nic nemění, stále zacházíte 
se všemi postavami jako s androidy u běžné sólo 
hry. Jediné, kde se to projeví, jsou výsledky mise 
- už nesledujete čtyři neosobní androidy, jste tam 
s nimi, a pro vašeho průzkumníka je úspěch mise 
otázkou života a smrti (nebo klonování).
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Po každé úspěšné misi si všichni hráči mohou za-
znamenat její výsledky do svých deníků.

V prvních dvou sloupcích je místo na datum a na 
krátký popis mise. Můžete si zde psát, co chcete, 
ale doporučujeme přinejmenším naznačit, že šlo 
o misi a ne o kampaň (např. písmenem M).

Zkušenosti za misi 
Pro určení množství zkušeností, které za misi do-
stanete, je potřeba spočítat výsledné skóre mise 
(jak je popsáno v základních pravidlech). Zapíšete 
jej do kolonky body.

Nyní podle návodu ve spodní části deníku určíte, 
kolik za misi získáte zkušeností.

Za dokončení mise získáte 2 body (a to i pokud 
vaše skóre bude nulové nebo záporné). Navíc zís-
káte +1 bod zkušenosti za každých 10 bodů skóre. 
Celkově tedy zkušenost podle výsledků mise:

skóre za misi do 9 10–19 20–29
atd.

body zkušenosti 2 3 4

Zvláštní zážitky 
Kromě toho získáváte zkušenost i za zvláštní zá-
žitky či úspěchy, které vaši misi provázely. Zadní 
strana deníku obsahuje jejich stručný seznam. 
Plný seznam s podrobnějším popisem najdete na 
zvláštním dvojlistu.

Podívejte se, zda mise, kterou jste právě dokončili, 
nesplňuje některý z požadavků. Platí přitom násle-
dující omezení:

 •  Každou položku může splnit postava pouze jed-
nou za celou svou kariéru. Po splnění je zaškrt-
nut čtvereček u položky, a další splnění se už 
nepočítá – už nejde o unikátní zážitek, ale spíše 
o rutinu. 

 •  Položky jsou roztříděny do několika skupin. 
Z každé skupiny může za jeden let splnit po-
stava jen jednu položku. Pokud by jich splnila 
více, vybere si, kterou z nich při tomto letu 
zaškrtne (na který zážitek se více soustředila). 

Ostatní se ignorují, jako by je postava dosud 
nikdy nesplnila – může je zaškrtnout, až pokud 
se jí podaří znovu splnit podmínky v některém 
z dalších letů. Toto omezení se netýká skupiny 
Závislost (viz dále). 

 •  Položky označené 2+ jsou pokročilé, postava 
je nemůže splnit, pokud není aspoň na druhé 
úrovni zkušenosti (viz dále). Položky označené 
5+ jsou expertní, postava je nemůže splnit, po-
kud není aspoň na páté úrovni zkušenosti. Jde 
většinou o zážitky, ke kterým by se skutečný 
nováček nedostal, a splnili byste je jedině teh-
dy, když byste letěli se zkušenými průzkumníky. 

Podrobnější popis, jak chápat jednotlivé zážitky, 
najdete dále.

Pokud se vám podařilo splnit některý zážitek (hned 
v prvním letu by to měl být přinejmenším některý 
z prvních pěti zážitků v první kategorii), zaškrtně-
te ve svém deníku příslušné políčko. Získáte tolik 
bodů zkušenosti, kolik udává číslo vedle tohoto 
políčka.

Sečtěte všechny zkušenosti získané za úspěchy 
a připište je za zkušenost získanou za misi. Obě 
čísla spojte značkou + (tedy pokud získáte 4 body 
za výsledek mise a 3 za unikátní zážitky, napíšete 
do kolonky 4+3).

Seděl jsem u stolu, popíjel a pozoroval rozjařenou 
skupinku u baru. Jedna z těch novejch posádek z the-
ta skupiny, už se v nich moc nevyznám. Dneska popr-
vé letěli oranžovej kód a vrátili se, takže slavili. Usmál 
jsem se. Ať si to užijou. My dneska lítáme oranžový 
a vlastně i červený kódy rutinně, ale vzpomínám si, 
že když jsme to dali poprvé, taky jsme takhle řádili.

Získání zkušeností a úrovní po-
stavy
Zbývá zaznamenat zkušenost, kterou jste za misi 
i za úspěchy získali, a zjistit, jestli se tím nezvýšila 
úroveň vaší postavy. K zaznamenávání zkušenosti 
a zvyšující se úrovně hráčů slouží malé čtverečky 
zabírající většinu první strany deníku postavy.zazazazazazazaazazzazabíbíbíbíbíbíbbbíbíbírararararaararararr jíjíjíjíjííjíjíjíííjjjj cícícícícícíccíccc vvvvvvvětětětětětttětětětětětšišišššššišinununununununununu ppppppppppppppppppprvrvrvrvvrvrvrvnínínnínínínínínín ssssssssstrtrtrtrtrttrtrtrananananananananana yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy dedededededdededdedenínínínínííníníníkukukukukukkukukukuk ppppppppppppppppppososososssosososstatatatatatatatatat vyvyvyvyvyvyvyvyvyyyyyyyyyyyyyyyyyy.....

Výsledky mise
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Nápis „0. úroveň“ u prvního řádku je zakroužkova-
ný – to proto, že vaše postava je na úrovni 0. Ved-
le něj je 8 prázdných čtverečků.

Za každý bod zkušenosti, který vaše postava zís-
kala, proškrtněte jedno z těchto políček. Po další 
úspěšné misi, za kterou získá další zkušenosti, po-
stava pokračuje v proškrtávání dalších políček atd.

Pokud zaplní všech 8 polí, postoupí na vyšší úro-
veň – hráč zakroužkuje nápis „1. úroveň“, a pakliže 
přidělené zkušenosti bylo více, za zbývající pro-
škrtne další políčka v následujícím řádku. Jakmile 
zaškrtne všech 12 polí ve druhém řádku, postupu-
je na 2. úroveň atd. S každou další úrovní je počet 
políček k postupu na další úroveň vyšší (od čtvrté 
úrovně výše už políčka potřebná na další postup 
zabírají dva a více řádků).

Nejvyšší úroveň je třicátá, a dostat se na ni by 
vyžadovalo skutečně dlouhou kariéru. Pokud by 
se vám to přece jen povedlo, můžete si další zku-
šenost poznamenávat bokem, ale vaše úroveň už 
neroste.

Získávání a vylepšování 
specializací 
Při každém postupu na vyšší úroveň se postava 
může naučit jednu ze specializací. Vybere si ji zcela 
volně (ale doporučujeme, aby se poradila s ostat-
ními – v každé misi může být každá specializace 
zastoupena jen jednou) a dole na první stránce de-
níku proškrtne první políčko u dané specializace. 
To značí, že danou specializaci ovládá na prvním 
stupni.

Při postupu na 3. nebo vyšší úroveň se postava 
může rozhodnout, že místo přibrání další speciali-
zace si zlepší jednu z těch, co už ovládá, na druhý 
stupeň. V takovém případě tedy namísto prvního 
políčka u nové specializace 
proškrtne druhé pole u jed-
né z těch, kde už má první 
pole zaškrtnuto.

Při postupu na 6. nebo vyšší úroveň si stejným 
způsobem může zvýšit některou ze specializací, 
kterou má na druhém stupni, na stupeň třetí. 
Všimněte si, že políčka pro druhou a třetí úroveň 
specializace obsahují údaj o minimální úrovni po-
stavy, která příslušné políčko může zaškrtnout. 

Ať se rozhodne jakkoliv, při každém postupu na 
vyšší úroveň proškrtne postava právě jedno pole 

(povšimněte si, že polí je 30, stejně jako možných 
úrovní postavy).

Tvrďácká postava 
Jako tvrďáka označujeme postavu, která nesou-
hlasí s klonováním – hráč neproškrtl příslušné pole 
na deníku postavy. Taková postava prožívá mise 
více naplno, protože sebemenší chyba se jí může 
stát osudnou. 

Povšimněte si, že od třetího řádku dále jsou ně-
která políčka označena malou tečkou. Postava, 
která nesouhlasí s klonováním, tato políčka vyne-
chává a zaškrtává pouze pole bez teček. Se stej-
ným množstvím zkušenosti tedy tvrďácká postava 
postupuje po úrovních rychleji. Nezapomeňte ale, 
že při neúspěšné misi je taková postava nenávrat-
ně ztracena. něněněněněněěnněněnněěně zzzzzzzzzzztrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtracacacacacaccacacacacacacenenenenenenneneneenennna.a.a.a.a.aaa.a.a.a.a  

Tvrďácká postava může před kteroukoliv misí změ-
nit názor a nakonec na klonování přistoupit. Musí 
se rozhodnout ještě před začátkem mise – prostě 
zaškrtne políčko „Souhlasím s klonováním“. Od to-
hoto okamžiku už se nepočítá jako tvrďácká posta-
va. Při neúspěšné misi není ztracena a už také 
nadále nevynechává políčka s tečkou. Políčka dříve 
vynechaná (tj. políčka s tečkou, po kterých násle-
duje aspoň jedno proškrtnuté políčko) už však zů-
stanou prázdná, postava je nedoplňuje.

Jakmile jednou potvrdíte souhlas s klonováním, už 
ho nemůžete vzít zpět.

Vlastně ani nevím, proč jsem pořád ještě to klono-
vání nepodepsal. Vím, že většina lidí, se kterejma se 
potkávám, se kterejma každej den dělám a který 
mám svým způsobem rád, jsou klony, ale prostě je 
beru jako normální lidi. Nejsilnějc jsem to cítil, když 
jsem svýho času chodil s Alicí. Nepoznal jsem holku 
tak plnou života – kdybych neviděl její papíry, tak snad 
ani nevěřím, že je to klon. Sakra, jestli to zejtra kou-
píme, bude tu pořád, stejná a žádoucí – ale sama, 
protože já, starej mezek, na klony nehraju.

Jo, vlastně jsem rád, že to Alice podepsala. Jenže 
občas, když jsem ležel vedle ní a usínal, do mysli se 
mi kradla myšlenka – škoda, že jsem nepoznal tu pů-
vodní Alici.

teteteeteteedydydyyyddyyyyyy nnnnnnnnnnaamamamamamamamama ísísísísísísístototooot pppppppppprvrvrvrvrr nínínííín hohohoho 
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Kampaně jsou až tři mise za sebou, jak jsou defi -
novány v základních pravidlech – mezi jednotlivými 
misemi se částečně přenáší poškození lodi a ze 
všech misí se počítá skóre až nakonec. Po které-
koliv misi kampaně se můžete rozhodnout odstou-
pit – kampaň tedy nakonec může sestávat z jedné, 
dvou nebo tří misí.

Pozor – k mentálnímu skenu postav dochází na za-
čátku kampaně. Pokud je během kampaně vaše loď 
zničena, považuje se celá kampaň za neúspěšnou 
a postavy nedostanou žádné zkušenosti (a pokud 
šlo o tvrďácké postavy, zahynou).

Celou úspěšnou kampaň (tj. kampaň, kterou celou 
doletíte, nebo ze které včas odstoupíte) píšete do 
seznamu jako jednu položku. Doporučujeme popis 
značit K1, K2 nebo K3 – podle toho, z kolika misí 
vaše kampaň sestávala.

Poznámka: Při hraní se systémem vývoje postav 
byste se neměli pouštět do kampaní, pokud všech-
ny postavy nejsou alespoň na druhé úrovni – ne-
zkušení průzkumníci létají jen samostatné mise.

Když jsem začínal, dálkaři násobný štace moc nelítali 
– hyperprostor ve vzdálenejch sektorech nebyl zma-
povanej do takový hloubky a outposty se teprve začí-
naly budovat. A co si budem povídat, i po jednoduchý 
štaci jsme bejvali rádi, že jsme vůbec zpátky. Jenže 
bylo jasný, že i v dálkách to nakonec bude muset ně-
kdo dělat – do slepých ramen spirálních podprostorů 
se prostě přímo nedostanete. Potřebujete teda sérii 
skoků – přes několik sektorů a přes ty malý outposty 
bez posádky, kde máte sotva čas zjistit, jestli ještě 
vaše loď drží pohromadě, než vás to hodí zase dál. 

Taky jsme to pak museli lítat, ale moc rádi jsme to ne-
měli, hlavně ženský. Na outpostech najdete jen jedno-
duchej dok a medi-form, rozhodně žádný zbytečnosti 
jako třeba sprchy. Takže jsme vždycky doletěli utaha-
ní, zpocení a špinaví jako parta bezdomovců. Teda 
kromě Norma, ten vždycky zvládl vypadat upraveně 
a předpisově, dokonce i když měl uniformu zacákanou 
od krve nebo slizu. Nevím, jak to dělal, ale už mě to 
ani nezajímá – dneska beztak lítá násobný štace hlav-
ně Normova posádka.

Zkušenosti za kampaň 
Za kampaň dostanete 2, 6 nebo 12 bodů (podle 
toho, jestli jste letěli jednu, dvě nebo tři mise), 
a pak opět 1 bod za každých 10 bodů skóre, které 
získáte.

Pokud se předem dohodnete na kampani sestáva-
jící z více misí, je základ za první misi 2 body, za 
každou další 4 body, a za poslední 6 bodů. Tedy 
např. za kampaň sestávající z pěti misí to je 2, 6, 
10, 14 nebo 20 bodů podle toho, kolik misí sku-
tečně poletíte.

Zvláštní zážitky 
Zvláštní zážitky fungují v kampaních podobně – za 
kampaň můžete získat jen jednu položku z každé 
kategorie (zážitek vázaný na misi může být spl-
něn v kterékoliv misi kampaně). Zážitek si můžete 
poznamenat, ale nezaškrtávejte jej, dokud kam-
paň neskončí – jednak nevíte, jestli vůbec skončí 
úspěšně, a jednak se může stát, že se vám podaří 
v dané kategorii splnit jiný zážitek, kterému dáte 
přednost.

Zvláštní zážitky z kategorie „Celá kampaň“ může-
te získat, pouze pokud opravdu odletíte všechny 
mise. Jestliže ukončíte kampaň předčasně, počítá 
se sice jako úspěšná, ale ne jako kompletní.

Výsledky kampaně
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Podíváte-li se na přiložený arch, najdete seznam 
všech zvláštních zážitků s podrobnějším popisem. 
Rozložením odpovídá stručnému seznamu na de-
níku postavy.

Všechny zážitky jsou zamýšleny jako příjemný bo-
nus, ne jako hlavní cíl hry. Proto k nim prosím tak 
přistupujte a nesnažte se je plnit za každou cenu, 
nebo přinejmenším ne na úkor zábavy ostatních!

Také nezapomeňte, že za každou misi či kampaň 
můžete zaškrtnout jen jeden zážitek z každé kate-
gorie (s výjimkou kategorie Závislost).

Starej McMarty mi s oblibou říkával: „Zažil jsem už 
hodně – viděl jsem vesmírný krávy velký jak planety 
a planetky menší než kráva, viděl jsem vraky starší 
než hvězdy a hvězdy mladší než já, viděl jsem zmrz-
lý peklo a hořící led, viděl jsem fázovat půlku chlapa 
a čučel na svůj vlastní zadek časovým tunelem, ale 
takovýho vola jako ty jsem ještě neviděl.“

Mise 
Položky ze skupiny Mise můžete splnit tehdy, po-
kud hrajete běžnou plnou misi s normálními či dvo-
jitými akcemi, tedy včetně vnitřních nepřátel atd. 
Nezáleží na tom, zda použijete systém specializací 
nebo hrdinské akce. Položky není možno plnit po-
mocí simulací (ani pokročilých). 

Plné mise pro hru s normálními akcemi jsou buď 
originální zvukové stopy dodané na CD misí k zá-
kladní hře, nebo zvukové stopy srovnatelné nebo 
vyšší obtížnosti.*

Plné mise pro hru s dvojitými akcem jsou buď ori-
ginální zvukové stopy 3 až 6 na CD dodaném k této 
hře, nebo zvukové stopy srovnatelné nebo vyšší 
obtížnosti. Výjimkou je položka „Double Trouble“, 
kterou můžete splnit i pomocí tréninkových stop 1 
a 2 na CD dodaném k této hře.

Položku v prvním sloupci můžete získat, hraje-
te-li plnou misi, bez ohledu na to, zda ji hrajete 
s jednoduchými nebo dvojitými akcemi. „Hledá se 
D’Artagnan“ je zvláštní nastavení nepodporované 

Kategorie zážitků

Získávání zkušenosti i zvláštních zážitků se s ča-
sem zpomalí. V té době jste však již nejspíš dosáhli 
dostatečné úrovně, abyste se naučili několik spe-
cializací na nejvyšší stupeň, a tak už pro vás další 
postup nemá takový význam. 

Úroveň postavy však nemusí být jen o získává-
ní specializací. Jestliže má vaše skupina ráda 
roleplaying, může se úroveň vaší postavy nebo 
nějaké konkrétní zážitky projevit v jejím chování, 
nebo v úctě ostatních k ní... A naopak, nováčkovi 
to můžete dávat z počátku trochu sežrat, pokud 
jste si jistí, že i on se hraním své role dobře baví. 
Teď už je to vaše hra a vaše postavy a fantazii se 
meze nekladou. 

Potkal jsem nedávno Erika – bydleli jsme kdysi dávno 
spolu, těch prvních pár tejdnů poté, co jsem přijel. 
Neviděli jsme se už dlouho, a tak jsme zašli na skle-
ničku k Marvinovi. A on mi pak přímo nad tím umaště-
ným stolem promít holo, co tenkrát točil. No ty vole! 
Je možný, že jsem kdy byl takový ucho zelený? Řek 
jsem mu, ať to hned vypne, než to někdo uvidí. Toho 
natěšenýho mladýho kluka s drzým sebevědomým vý-
razem, za kterej bych nováčkům nejraděj jednu vrazil.

No nic, tohle už je dávno za náma. Dali jsme ještě 
skleničku a šli každej po svejch. Druhej den jsem si 
našel jeho adresu a napsal mu. Jen tak. A jestli by 
mi to holo neposlal.

* Obtížnost mise si můžete představit jako počet běžných ohrožení plus dvojnásobek počtu vážných ohrožení. 
Pro běžnou plnou misi je to 7 (v pěti hráčích 8). Pro plnou misi s dvojitými akcemi je to 10 (v pěti hráčích 12).

Zkušená postava
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pravidly – je to jako hra ve třech či ve dvou, ale bez 
použití androidů.

Položku ve druhém sloupci můžete získat, pouze 
hrajete-li plnou misi s dvojitými akcemi.

Položky ve třetím sloupci se týkají jen perfektních 
misí – tedy misí, které dokončíte bez záporných 
bodů za poškození, vyřazené členy posádky nebo 
poškozené roboty. Záporné body za použití speci-
alizací jsou povolené. První polovina položek je pro 
perfektní mise s jednoduchými či dvojitými akcemi, 
druhá polovina je pouze pro perfektní mise s dvo-
jitými akcemi. 

Jak je vidět, někdy se můžete rozhodnout mezi 
více položkami, splnit však můžete vždy jen jednu. 
Tedy pokud např. dohrajete perfektní misi s dvoji-
tými akcemi ve čtyřech, můžete zaškrtnout polož-
ky „Bez ztráty kytičky“ (perfektní mise s dvojitými 
akcemi), „Ani škrábnutí“ (perfektní mise), ale také 
„Dvojitý kvartet“ (mise s dvojitými akcemi ve čty-
řech) nebo „Fantastická čtyřka“ (mise ve čtyřech), 
a dokonce i „„Dvojitý problém“ (výuková nebo těžší 
mise s dvojitými akcemi). 

Podobně tomu je i u obtížností nepřátel – splníte 
-li misi s nějakou požadovanou obtížností, můžete 
zaškrtnout i položku s libovolnou nižší obtížností 
nepřátel. 

Třídění obtížností:

 
nejtěžší

nejjednodušší

(Samotná žlutá ohrožení nejsou považována ani za 
méně, ani za více, ale ani za stejně obtížné jako 
kombinace všech barev)

Máte-li pro vážná a pro běžná ohrožení různé ob-
tížnosti, počítejte pouze nižší z nich.

Příklad: Podaří-li se vám perfektní mise s dvojitými 
akcemi a kombinací všech barev („Dítě dvou štěs-
těn“), můžete zaškrtnout např. i položku „Dvojitě 

čistě“ (mise s dvojitými akcemi a kombinací žlutých 
a bílých ohrožení) nebo „Dítě štěstěny“ (perfektní 
mise s kombinací všech barev), ne však „Žlutý kód“ 
(mise se žlutými ohroženími), protože jste v misi 
měli i bílé nepřátele.

Kampaně 
Za plnou kampaň považujeme kampaň sestávající 
ze tří misí, které letíte všechny. Pokud se rozhod-
nete kampaň ukončit dříve, můžete si za poslední 
odlétnutou misi zaškrtnout některou z položek 
v kategorii Mise, splňujete-li podmínky. 

Aby bylo možné kampaň v této kategorii hodnotit, 
musí mít alespoň standardní počet nepřátel (viz 
výše v kategorii Mise).

Pokud se před prvním letem kampaně dohodnete, 
můžete letět i delší kampaň, ale za plnou se pova-
žuje jen tehdy, doletíte-li plný počet misí stanovený 
před prvním letem. (Položku „Transgalaktický zá-
jezd“ je možno splnit jen tímto způsobem.)

Podmínky (obtížnost, dvojité akce) musí splňovat 
všechny mise kampaně – pokud se liší, použije se 
nejednodušší z nich. Perfektní kampaň je taková, 
po jejíž poslední misi nemáte žádné poškození, vy-
řazené členy ani poškozené roboty (nezapomeňte, 
že po poslední misi se loď neopravuje). Nevadí, po-
kud jste v průběhu nějaké poškození měli (a opravili 
ho). A opět, můžete zaškrtnout i libovolnou nižší 
obtížnost.

Poznámka: Jednobarevné kampaně s dvojitými 
akcemi nepodporujeme záměrně – ohrožení v jed-
né barvě není pro takové kampaně dostatek a zby-
tečně by se opakovala. Samozřejmě si je zahrát 
můžete, jen tak pro pocit, že jste dobří, a splnit 
některou z nižších položek.

Social skillz 
Tato skupina už je ze zcela jiného soudku. Spíše 
než úspěchem mise samotné se zabývá věcmi oko-
lo – především posádkou a rolí hráče v ní a obecně 
tím, kdy, kde a s kým lítáte. 

Význam je poměrně jasný. Co se týče prvního 
sloupce, uznání vaší role ostatními by mělo být 
spontánní. Nesnažte si je vynutit, ani je „vyměnit“ 
za uznání jejich role. Konec konců, v nejhorším tam 
pořád máte jednu položku, kterou si můžete za-
škrtnout sami.

„Věrnost“ a „Promiskuitu“ ve druhém sloupci si 
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můžete zaškrtnout v misi, ve které jste dosáhli 
požadované podmínky, nebo i v následujících mi-
sích ten den.

„Kronikář“ a „Mistr kronikář“ odkazují na stránky 
o deskových hrách www.boardgamegeek.com. 
Chcete-li se stát kronikářem, měli byste je pro-
zkoumat. „Palec nahoru“ (thumbs up) je ocenění, 
které vašemu článku dávají ostatní uživatelé webu. 
Pokud se rozhodnete některou z kronikářských 
položek splnit, nezaškrtávejte z toho letu žádnou 
položku z této kategorie, napište report, a až na-
sbíráte potřebný počet palců nahoru, zaškrtněte 
si jednu nebo druhou kronikářskou položku.

Pokud nevládnete angličtinou, napište záznam ve 
svém jazyce – pak vám stačí polovina palců na-
horu.

Poslední skupina se týká sestavy vaší posádky a je 
celkem zřejmá. Ale nevyhazujte prosím nikoho ze 
skupiny jen proto, abyste tam začlenili opodál po-
stávající neznámou holčičku, která nemluví vaším 
jazykem a hru nezná... Systém zážitků má být při-
danou zábavou, ne cílem vašich misí!

Zubaté do tváře 
Asi se shodneme, že všechny uvedené jsou po-
měrně silnými zážitky. Když už se něco takového 
náhodou stane, je fajn, že je to kam zaznamenat.

Nezapomeňte ale, že zážitky se počítají jen z misí, 
které přežijete.

Všimněte si, že některé zážitky jsou osobní – sta-
nou se přímo některému průzkumníkovi, ne celé 
posádce. Za zážitek androida nezíská ocenění žád-
ný hráč. V sólo misi tedy například získáváte body 
pouze za zážitky kapitána (tedy „vás“). 

Frajeřiny 
Toto jsou různé více či méně hrdinské skutky, kte-
ré během letu provedete. U některých je napsáno, 
že je mají uznat ostatní hráči – takové nemůžete 
splnit v sólo misích. Při uznávání buďte benevo-
lentní, ale nepodporujte zbytečné pobíhání a zby-
tečné akce jen za účelem získání zážitku. A opatr-
ně – nikdo nemá moc rád „Líné zadky“...

Expertní schopnosti 
V této kategorii najdete dvacet položek – pro 
každou specializaci dvě. Všechny položky se tý-
kají chytrého použití specializace, ty s nižšími 
hodnotami použití základní akce, ty s vyššími 
hodnotami použití pokročilé akce.

Položku můžete splnit, pokud během mise opravdu 
elegantně využijete základní nebo pokročilou akci 
své specializace. Ukažte to spoluhráčům (tyto 
položky není možno plnit ve hře jednoho hráče). 
Pokud se shodnou, že šlo o pěkné a užitečné pou-
žití (a že bez něj by mise dopadla hůře, nebo by se 
musela řešit řádově složitěji), můžete si zaškrt-
nout příslušnou položku. Za elegantně použitou 
není možno považovat akci, která sice je použitá 
dobře a má nějaký význam, ale daná situace by 
zrovna tak šla řešit bez ní (jako například kontrola 
počítače na dálku akcí, když je poblíž někdo, kdo 
má na to taky čas, nebo posílení střelby k doražení 
nepřítele, když by stejně další kolo neútočil a byl by 
čas dorazit jej v příštím tahu apod.) 

Posouzení necháváme na vaší skupině. A když vám 
vaši akci neuznají, nic si z toho nedělejte – stejně 
je možno každou akci uznat jen jednou, a třeba se 
vám hned v příští misi podaří akci uplatnit opravdu 
geniálně!

Závislost 
Toto je zvláštní kategorie, není vázána na konkrétní 
misi, ale na celkový počet misí, zážitků apod. Mů-
žete si je proškrtnout okamžitě, když jich dosáhne-
te (i více najednou). Je zde také jediný zážitek pojící 
se s neúspěšnými misemi („Jsem to ještě já?“).
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Poslední částí rozšíření je sedm odznaků. Nevá-
žou se k nim žádná pravidla a jsou zde jen jako 
bonus. Můžete je použít k tomu, aby vaše funkce 
na lodi byly ofi ciálněji stanoveny. Odznaků je sedm, 
tedy více, než členů posádky – z našich zkušeností 
víme, že každá posádka funguje trochu jinak a prá-
ci si dělí jiným způsobem. Vyberte si ty role, které 
nejlépe sedí vašemu stylu hry.

Kapitán 
Některé posádky potřebují 
pevné vedení, aby se jim let 
nevymkl z rukou. Některé ne. 
Ale každá posádka musí vědět, 
který hráč začíná.

Radista 
Také tato role je známá ze zá-
kladních pravidel. Radista je 
zodpovědný za všechny příchozí 

zprávy a obvykle se stará o vnější ohrožení. Zod-
povídá i za to, že bezpečnostní důstojník nepře-
slechne žádnou zprávu o vnitřních ohroženích.

Bezpečnostní 
důstojník 
Bezpečnostní důstojník se stará 
o vnitřní ohrožení. Dobrý bezpe-

čák nejen zaznamená, kdy které vnitřní ohrožení 
přijde, ale také eviduje jejich stav a upozorňuje 
členy posádky na situace, kdy mohou dosud nevy-
řešená vnitřní ohrožení zkřížit jejich plány.

Taktický důstojník 
Podle pravidel taktický důstoj-
ník jen řídí přehrávání záznamu. 

V některých posádkách se ale tato role ujala i bě-
hem akční části – taktický důstojník synchronizu-
je ostatní, udržuje přehled o tom, kdo se kde ve 
kterém kole nachází a jestli herní plán odpovídá 
situaci v daném čase.

Energetický důstojník 
V některých posádkách má jeden 
člověk na starosti veškerou energii 
– dává pozor, zda všichni správně 

hýbou kostičkami, spotřebovávají je při výstřelech, 
a varuje ostatní, pokud by například chtěli střílet 
z děla, kde v daném okamžiku není energie.

Kapitánův pobočník 
Při složitějších misích je toho 
občas na kapitána příliš a hodí 
se mu někdo, s kým konzultuje 

svá rozhodnutí, kdo kontroluje, zda někde něco ne-
opomněl, a kdo také dává pozor, aby při tom všem 
strategickém rozhodování a organizování kapitán 
také stihl naplánovat nějaké akce pro svou posta-
vu.

Zpravodaj 
Po skončení úspěšné mise by měl 
někdo zaznamenat výsledek do le-

tového deníku. Dělá to pokaždé ten samý hráč? 
Jmenujte ho ofi ciálně zpravodajem výpravy a dejte 
mu placku.

Sakra, už včera jsem měl odevzdat tyhle texty, ale 
nemůžu se soustředit. Sedím a koukám na svůj no-
vej odznak. Kapitánskej. Já vám ještě neřek, že jsem 
nikdy nedělal kapitána? Jo, párkrát jsem měl nabíd-
ku, ale nějak jsem se tomu vždycky vyhnul. Nechtělo 
se mi brát na sebe celou tu zodpovědnost. Poslední 
rok nebo tak jsem dělal bezpečáka a byl k ruce Alici 
a šlapalo nám to dobře... Ale včera jsme spolu letěli 
naposledy. Alici končí smlouva a znovu nepodepsala. 

PALUBNÍ INSIGNIE
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V tomto oddílu najdete vysvětlivky ke specifi c-
kým kartám, jejichž popis nenajdete v základních 
pravidlech. V kapitole „Nová ohrožení“ v přední 
části těchto pravidel, která vysvětluje nové her-
ní mechanismy, se můžete setkat s následujícími 
výrazy:

 • Letadlové lodě: Jejich útok se snižuje, pokud 
jste ve vesmíru se stíhačkami.

 • Plazmové lodě: Pokud není alespoň část útoku 
vykryta štítem, jsou všichni hráči v zasažené 
zóně vyřazeni.

 • Fázující nepřátelé: Pohybují se a útočí každý 
tah, ale mohou být zasaženi jen každé druhé 
kolo.

 • Megaštíty: Hodnota štítu nepřítele se snižuje 
každé kolo, kdy je pod palbou.

 • Refl exní nepřátelé: Útočná síla laserů je proti 
nim poloviční.

 • Nedostupnost: Týká se vnitřních ohrožení; 
funguje obdobně jako štíty u vnějších ohrožení.

 • Nepřátelé s nestálou stopou: Vnější ohrože-
ní, která se mohou přesouvat na jiné trajekto-
rie.

 • Nepřátelé zabírající všechny trajektorie: 
Vnější ohrožení, která mohou být pomocí lase-
rů zaměřitelná v jakékoliv trajektorii.

 • Ohrožení přivolávající další ohrožení: Nepřá-
telé, kteří mohou akcí přivolat další ohrožení.

Bližší vysvětlení těchto pojmů naleznete v kapitole 
„Nová ohrožení“.

Vnější ohrožení 
Rotující disk

Pokud je Rotující disk zasažen ra-
ketou (nezáleží na tom, jestli mu 
přes štíty způsobila nějaké po-
škození), umístěte na políčko  

na jeho trajektorii černou kostičku. Ta znamená, že 
pokud ohrožení dosáhne políčka  , neprovede na 
něm svou akci. Všechna ostatní pravidla ohledně 
nezničeného nepřítele zůstávají v platnosti.

Megaštítový destroyer
Jako u všech destroyerů, i zde 
platí, že pravidlo „Dvojité poško-
zení, které projde štíty“ platí pro 
poškození, které destroyer způ-

sobí vaší lodi, ne pro poškození, které vy způsobíte 
jemu.

Plasmový runner
Velké lasery tuto loď ignorují a za-
měří místo ní další nejbližší ohro-
žení na téže trajektorii (obdobně 
jako u Scouta v základní sadě).

Uzavřená kapsle
Jestliže má Uzavřená kapsle 
v momentě, kdy dosáhne políčka 
 , 0 nebo 1 poškození, umístěte 

jednu bílou kostičku k hodnotě 
rychlosti vnitřního ohrožení, které kapsle přivolala. 
Znamená to, že odteď má dotyčné vnitřní ohrožení 
rychlost o jedna vyšší.

A Kosťa odchází k analytický skupině na ústředí. 

Zůstávám jen já a Yoshiko. Dostali jsme zkušenýho 
radistu z delta skupiny a dva nováčky. No nic. Něco 
končí, něco začíná. Jo, a taky byl za mnou znovu 
Svensson z ústředí a nechal mi tu novej formulář na 
klonování. Prej jestli si to nerozmyslím. Docela vážně 
o tom uvažuju... 

<to do – ještě napsat něco pozitivního na závěr. sorry 
za zpoždění. teď jdu spát. ráno mě čeká první štreka 
s novou posádkou a večer rozlučka s Alicí a Kosťou 
u Marva. mezitím bych měl stihnout poslat novou ver-
zi, pokud půjde všechno podle plánu>

PŘÍLOHA
Vysvětlivky k jednotlivým kartám
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Energický had,
Energický drak

Pravidlo o pulsním dělu funguje 
stejně jako v případě Energetic-
kého oblaku či Energetického ma-
elströmu ze základní sady.

Ohrožení je zpomaleno pouze 
v kolech, kdy dostane poškození. 
V kolech, kdy není poškozeno (ať 
už protože se na něj nestřílí, nebo 

protože vykrylo střelu štíty), se pohybuje plnou 
rychlostí. A to i pokud bylo minulý tah zpomaleno.

Akcí  a  si tato ohrožení mimo jiné vyléčí jeden 
bod poškození za každý bod svého útoku, který jste 
vykryli pomocí lodních štítů (včetně dočasných ští-
tů vytvořených speciální akcí Energetického dů-
stojníka).

Akce  není útok. Jedná se o poškození, které 
nemůžete vykrýt štítem (podobně jako vnitřní 
ohrožení). Hodnota poškození je závislá na množ-
ství energie v reaktoru v dané zóně. Poškození 
od Energického hada je 1 + 1 za každou kostičku 
energie v reaktoru dotyčné zóny. Energický drak 
útočí obdobně, rozdíl je pouze v tom, že výpočet 
poškození se provádí pro každou zónu zvlášť. 
Energie zůstává v reaktorech, neodstraňuje se.

Dimenzionální pavouk
Dimenzionální pavouk provede 
svou akci  , i když před koncem 
letu nedosáhne políčka  . V tom 
případě provede akci  v posled-

ním kole během fáze Akcí ohrožení. Pokud útok 
nezničí vaši loď, považujte Dimenzionálního pavou-
ka za „přežité“ ohrožení (protože provedl akci  ) 
a předejte kartu k vyhodnocení radistovi.

Dimenzionální pavouk může provést svou akci  
i obvyklým způsobem, jestliže dosáhne konce tra-
jektorie ještě před koncem letu. Jediný způsob, jak 
se jeho akci  vyhnout, je ho zničit (nebo nechat 
zničit sebe nějakým předcházejícím ohrožením).

Mateřský roj
Toto ohrožení se chová podobně 
jako Roj ze základní sady. Je ale 
možné mu způsobit až 2 poškoze-
ní každé kolo.

Projekční satelit
Nachází-li se Projekční satelit ve 
vzdálenosti 3, není zaměřitelný 
žádnou zbraní. (Ani stíhačkami ve 
vzdálenosti 3, ani speciálním vý-

střelem z pulsního děla do vzdálenosti 3.)

V okamžiku, kdy dosáhne své akce , všechna 
vnitřní ohrožení se ihned posunou o 1 pole kupře-
du. Pohybují se v pořadí podle času nasazení. Po-
kud se některé z nich tímto pohybem dostane na 
pole  ,  nebo  , okamžitě provede svou akci. 
Nezapomeňte, že některé z vnitřních ohrožení mo-
hou mít ještě svůj standardní pohyb poté, co se 
dořeší akce Projekčního satelitu.

Planetka
Planetka útočí stejným způsobem 
jako asteroidy ze základní sady.

Rychlost Planetky se zvyšuje o 1 
na konci každé fáze Akcí ohrože-

ní. V kole, kdy se objeví, má rychlost 1. V dalším 
kole rychlost 2 a tak dále. Na označení její aktuální 
rychlosti využijte žetonek kroužku .

Vnitřní ohrožení 
Poznámka k pohybu: Některá vnitřní ohrože-
ní (Parazit, Porucha dekomprese, Ninja a Sliz ze 
základní sady) nějakým způsobem brání v pohybu 
postav. To neplatí v případě použití speciální akce 
Teleportačního operátora nebo akce vnitřního 
ohrožení Časoprostorový vír.

Hrdinské pohybové akce a pokročilá speciální akce 
Velitele robotů umožňují pohyb přes více lokací na 
lodi. Nespouští efekt vnitřního ohrožení v lokacích, 
kterými procházíte, ale až v lokaci, ve které svůj 
pohyb skončíte. Tyto druhy pohybu jsou ale ovliv-
něny zavřenými dveřmi (viz vysvětlivky u Poruchy 
dekomprese).

Poznámka k poruchám zbraní: V základní sadě 
se zbraně nemohly porouchat. V tomto rozšíření 
najdete i  žeton, což znamená, že teď už to 
neplatí.

Jestliže hrajete s hrdinskými akcemi ze základní 
sady, můžete použít 

hhhrdrdrddrdrdddrddrddrdrr innnnnnininnnniinskskkkssksksskkkk
ttt tt 
rrdrdrrdrdrdinnnnnsks ýýýýýýý

+1  pro opravu  po-
ruchy s bonusem +1, stejně jako se v základní sadě 
dala využít hrdinská akce 

jjjjjjněněněněněněěněněněn jjjjjakakkkakakakakakka ooooojjjjněněnně
eee ee eee ee
něněněněěě jjjjjjjjakakakaakak

.

Pokud hrajete s rozšířením Specializace, nebudete 
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mít sice k dispozici hrdinské akce, ale jisté speci-
ální akce mohou z vašich oprav 

eeeeeeee,,, aalalallalalalalaleeeeeeeeeeee jjjjeee,,, alaalalaa e e ee 
 nebo 

spspspspsppspspspspspspppecececeececececece i-i---i-i-i---ii
 
pppppppppecececececceecececciiii

 
udělat hrdinské. Akce 

vavavavavvavaašššiišišišišiši hhhhchchchchcc ooooooooopppp
eeee

ššišiiiichcchchchchh
 nebude nikdy hrdinská.

Zaseknutý hlavní laser,
Zaseknutý laser

Akce opravy, která přidá poruše 
rozhodující bod poškození, zničí 1 
energii z reaktoru příslušné zóny. 
Pokud v reaktoru není žádná 
energie, poslední bod poškození 
se neudělí a porucha nemůže být 
opravena. (Jestliže poslední 
oprava přidává poruše více bodů 

poškození, počítají se všechny, až na ten poslední, 
kterým by byla zcela opravena.)

Místo, kde se Zaseknutý laser objeví, závisí na 
kole, v němž je nasazen. Objeví-li se (nebo je při-
volán jiným nepřítelem) v lichém kole, umístěte jej 
do horní červené lokace. Objeví-li se v kole sudém, 
umístěte jej do horní modré lokace.

Probíjející baterie
Její útok  je kombinací akcí 
obou Slizů ze základní sady.

Pro opravu s extra poškozením 
platí stejné pravidlo jako u Vzpou-

ry robotů ze základní sady.

Samovolné pulsy
Všimněte si, že toto ohrožení 
způsobuje poškození tím, že útočí 
jako vnější nepřítel – můžete se 
proti němu tedy bránit štíty.

Efektem této poruchy je, že na vás útočí vlastní 
pulsní dělo, a sice pokaždé, když vystřelíte z cent-
rálního laseru. Za takový útok se nespotřebovává 
energie. Pokud se vám nepodaří z centrálního la-
seru vystřelit (v důsledku poruchy nebo protože na 
výstřel nemáte energii), neuskuteční se ani útok 
pulsního děla na vaši loď. Ovšem pokud z centrál-
ního laseru vystřelíte, ale netrefíte cíl (kvůli tomu, 
že na příslušné trajektorii není zaměřitelný nepří-
tel), pulsní dělo svůj útok provede.

Tato porucha není trvalá. To znamená, že pokud se 
Samovolné pulsy dostanou až k akci  , pulsní dělo 
zůstane do konce hry neopravitelné, ale už na vaši 
loď neútočí.

Obrácená polarita štítů
Toto ohrožení mění způsob, jakým 
pracují štíty na vaší lodi. Když se 
objeví, se štíty se ještě nic nedě-
je, jen do nich nemůžete trans-

portovat energii kvůli  poruše.

Jakmile dosáhne Obrácená polarita štítů akce  , 
štíty přestanou chránit vaši loď. Útoky nepřátel se již 
pomocí štítů nedají vykrýt. (Energie, která ve štítech 
zůstala, se neodstraňuje.)

Dostane-li se Obrácená polarita štítů k provedení 
akce , štíty na lodi se převrátí. Kdykoliv je poté 
některý štít zasažen, přičtěte všechnu zbývající 
energii ze štítu k síle útoku a kostičky energie ze 
štítu odstraňte. Počítá se to jako útok, kdy žádné 
poškození nebylo vykryto štítem (takže např. efekt 
plazmových zbraní platí).

Obrácená polarita štítů nemá efekt na dočasný 
štít vytvořený pokročilou speciální akcí Energetic-
kého technika. Jestliže disponujete tímto štítem, 
využijte jeho efekt, a jestli i přesto projde nějaký 
útok až k lodi, postupujte podle návodu výše.

Jestliže poruchu neopravíte dříve, než vykoná svou 
akci  , přetrvává efekt z akce  (případně z akce 

, pokud na dané trajektorii políčko  není) až do 
konce mise.

Toto ohrožení je jedním z mála případů, kdy je lep-
ší, když jej řeší jen jeden hráč. Pokud během tahu 
zahraje akci opravy jen jeden hráč, dostane poru-
cha na konci fáze Akcí hráčů +1 červenou kostič-
ku poškození (i když jí hráč způsobí více než jedno 
poškození).

Porucha dekomprese
Akcí  zablokuje dveře mezi bílou 
a červenou částí lodi. Dokud jej 
nezničíte, nesmí se hráči a ve-
třelci pohybovat mezi těmito dvě-

ma zónami. Ovlivňuje to i pohyb pomocí hrdinských 
akcí a pokročilou speciální akci Velitele robotů – 
hráč se přesune co nejblíže cíli, ale skrz zablokova-
né dveře projít nesmí.

Akcí  zablokuje Porucha dekomprese také dveře 
mezi bílou a modrou částí. Výtahů se akce tohoto 
ohrožení netýkají.

Pokud poruchu neodstraníte předtím, než prove-
de svou akci  , zůstanou dveře zablokovány až do 
konce mise.
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Výjimky: Zablokované dveře neomezují telepor-
taci, včetně speciální akce Teleportačního operá-
tora a teleportace Sirény. Bojovému specialistovi 
umožňuje jeho pokročilá speciální akce procházet 
i zablokovanými dveřmi. („Mohl bych vám prozra-
dit jak, ale pak bych vás musel zabít.“) Také Sliz je 
schopen množit se i skrz zablokované dveře.

Desynchronizace fáze
Desynchronizace fáze poškodí 
akcí  a  optiku lodi. Položte 
žetonek  na stůl nad poško-
zený hlavní laser v příslušné zóně. 

Zóna s poškozenou optikou má zaslepené lasery. 
To znamená, že jak velký, tak malý laser nedokáže 
nic zaměřit (dokonce ani nepřítele, který zabírá 
všechny tři trajektorie). Jestliže je ale některý 
hráč ve vesmíru se stíhačkami během fáze Vyhod-
nocení střelby nebo někdo právě provádí vizuální 
konfi rmaci, lasery jsou normálně funkční. Efekt se 
provede, i když je Desynchronizace fáze odfázova-
ná. Lasery s poškozenou optikou stále spotřebo-
vávají při výstřelu energii, ačkoliv nemohou nic za-
měřit.

Jestliže Desynchronizace fáze provede svou akci 
 , poškozená optika přetrvává až do konce mise.

Poškozená optika se vztahuje pouze k laserům. 
Neovlivňuje stíhačky, rakety ani pulsní dělo.

Protože toto ohrožení fázuje, je možné zkontrolo-
vat počítač v kolech, kdy je odfázované. Jakmile ale 
provede akci , přestává fázovat a počítač není 
možné zkontrolovat.  žeton zůstává na hracím 
plánu stejně jako v případě kterékoliv jiné poruchy, 
kterou nestihnete opravit.

Časoprostorový vír
Jakmile způsobíte Časoprostoro-
vému víru poškození, všichni hráči 
se přesunou z horní paluby do 
dolní a naopak. To znamená, že 

akce těch, kteří hrají až po hráči, který Časo-
prostorový vír poškodil, provádějí svou akci již 
v nové lokaci. Teleportační efekt se aktivuje i při 
opravě, která ohrožení ničí.

Hráč, který ohrožení způsobí poškození první po-
lovinou své dvojité akce, provede druhou polovinu 
karty až v nové lokaci. Pokud ale hráč pomocí hr-
dinské či speciální akce způsobí Časoprostorové-
mu víru více bodů poškození jedinou akcí, přesouvá 
se mezi palubami pouze jednou.

Akcí  Časoprostorový vír zpozdí následující akci 
všech hráčů. Odsuňte naplánované karty tak, 
abyste na místě příštího kola vytvořili prázdné 
místo jako podle obvyklých pravidel. Pokud vaše 
v probíhajícím kole naplánovaná akce byla „žádná 
akce“, počítejte s klasickým zpožděním. Pokud jste 
na místě tohoto kola měli něco naplánováno, pře-
suňte dotyčnou kartu (nebo karty) do vytvořeného 
prázdného místa. V příštím kole tak budete opa-
kovat tutéž akci, kterou jste hráli v právě probíha-
jícím. Týká se to i speciálních akčních karet, které 
jinak dvakrát hrát nemůžete.

Změna paluby a změna zóny vyvolaná akcí  se 
počítají jako teleportace, nevyužívají tedy výtahy 
nejsou znemožněny dveřmi zablokovanými Časo-
prostorovým vírem. Nespouští efekty ohrožení 
(např. zpoždění způsobené Slizem či Assassino-
vým jedem), které se tradičně vyvolají, pokud do 
jejich lokace vstoupíte.

Časoprostorový vír neteleportuje vnitřní ohrožení.

Když Časoprostorový vír provede svou akci  , 
otočte nové vnitřní ohrožení (normální, ne vážné) 
a proveďte okamžitě všechny jeho akce. (Všimněte 
si, že můžete provést 0–2 akce  v závislosti na 
trajektorii vnitřních ohrožení.) Poté nové ohrožení 
vyřaďte. Za toto ohrožení nezískáváte žádné body.

Vrtač
 V akci  a  porovná všechny tři 
zóny a přesune se blíže k té nejví-
ce poškozené. Například je-li 
v modré zóně a bílá nebo červená 

zóna jsou nejvíce poškozeny, pohne se do bílé zóny. 
V modré zůstane pouze tehdy, že modrá je nejvíce 
poškozená.

Pokud jsou dvě (nebo všechny tři) zóny poškozeny 
stejně, pohne se Vrtač do bílé zóny (nebo tam zů-
stane, jestliže tam už je).

Vrtač se nepohybuje výtahem, zůstává stále na 
stejné palubě.

Slizová obluda
Nachází-li se některý hráč v její 
lokaci, pohne se Slizová obluda 
akcí  doprava. Přítomnost hrá-
če v její nové lokaci nehraje roli.
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Fázový minovač
Jako označení položených min po-
užijte červené kostičky. V jedné 
lokaci jich může být více než jed-
na.

Pokud Fázový minovač zničíte, odstraňte miny bez 
efektu.

Pokud Fázový minovač provede svou akci  , do-
stane každá zóna 2 poškození za každou červenou 
kostičku, která se v ní nacházela. Kostičky poté 
odstraňte.

Assassin
 Jakmile se Assassin objeví, 
umístěte do horní modré a dolní 
bílé lokace  žeton. Každý 
hráč, který začne nebo skončí 

svůj pohyb v některé z této lokací (včetně hrdinské 
akce), bude otráven.

Tento efekt se nevyvolá, pokud:

 • hráč lokací v jednom tahu jen prochází (pomo-
cí dvojité akce pohyb nebo hrdinského pohybu, 
který nezačíná ani nekončí v označené lokaci).

 • hráč je do označené lokace nebo z ní teleporto-
ván.

 • je hráčův pohyb chráněn pokročilou speciální 
akcí Bojového specialisty.

 •  se hráč nehýbe, případně pokud je jeho pokus 
o pohyb neúspěšný.

Hráče zasaženého jedem označte tak, že položíte 
na jeho hrací desku zelenou kostičku.

Když se vám podaří Assassina zničit, odstraňte 
 žetony z hracího plánu. Tím naznačíte, že 

už nikdo nemůže být otráven. Pokud už někdo ale 
otráven byl, efekt jedu přetrvává. Ponechte žeton 
Assassina na trajektorii. Během fáze Pohybu ne-
přátel se bude dál pohybovat (stejnou rychlostí). 
Neprovádí už žádné akce, ale jakmile dosáhne 
políčka  , všichni otrávení hráči budou vyřazeni. 
Podaří-li se vám s lodí skočit dříve, než se tam 
dostane, nic se neděje. V každém případě se po-
ražený Assassin počítá jako zničené ohrožení a jde 
na konci mise do kapitánova balíčku.

Jestliže se vám nepovede Assassina zničit, prove-
de akci  s plnou silou. Všichni otrávení hráči jsou 
vyřazeni a  žetony odstraněny. Navíc ale As-
sassin odpálí všechny zbylé rakety. Ty zaútočí na 

červenou zónu jako vnější nepřítel se silou 2 za ka-
ždou raketu. To znamená, že se proti nim můžete 
bránit štíty v červené zóně.

Vzteklá bestie
Akcí  a  nakazí všechny hráče 
ve své lokaci a pak se pohne. Kaž-
dému nakaženému hráči položte 
na jeho hrací desku červenou kos-

tičku. (Každý hráč může být nakažen jen jednou.)

I když Vzteklou bestii zničíte, efekt nákazy přetr-
vává. Ponechte žeton Vzteklé bestie na trajektorii. 
Během fáze Pohybu nepřátel se bude dál pohybo-
vat (stejnou rychlostí). Neprovádí už žádné akce, 
ale jakmile dosáhne políčka  , všichni nakažení 
hráči se dočasně zblázní a způsobí zóně, v níž se 
právě nacházejí, 2 poškození (s výjimkou hráčů, 
kteří byli mezitím vyřazeni nebo se právě nachá-
zí ve vesmíru se stíhačkami). Podaří-li se vám 
s lodí skočit do hyperprostoru dříve, než se žeton 
Vzteklé bestie na políčko  dostane, nic se nedě-
je. V každém případě se poražená Vzteklá bestie 
počítá jako zničené ohrožení a jde na konci mise do 
kapitánova balíčku.

Nedokážete-li Vzteklou bestii zničit a dostane-li se 
na políčko  , provede svou plnou akci. Kromě po-
škození způsobeného šílenými hráči způsobí navíc 
sama 4 poškození zóně, ve které se právě nachází.

Jakmile nakažení hráči splní svou část jejího  úto-
ku, zbaví se nákazy. Vraťte červené kostičky do 
banku.

Siréna
Ihned poté, co ji zasáhnete, se 
Siréna teleportuje. To znamená, 
že ji můžete zasáhnout znova ješ-
tě v tomtéž tahu, pokud na ni ně-

kdo čeká v její cílové lokaci. Dotyčný hráč musí být 
na řadě samozřejmě až po hráči, který Sirénu prv-
ně zasáhl.

Má-li Siréna provést některou akci, zkontrolujte 
počty hráčů v jednotlivých lokacích. Všichni hráči, 
kteří jsou při její akci  v lokaci sami, jsou vyřa-
zeni. Při akci  jsou naopak vyřazeni všichni hráči, 
kteří v lokaci sami nejsou.

Žádný ze Siréniných útoků nepůsobí na hráče, kte-
rý je ve vesmíru se stíhačkami.
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Energetická fretka
 Když Energetická fretka „vyřadí 
všechna zařízení v lokaci“, umís-
těte do její lokace všechny tři že-
tony poruchy: , , i . 

Každý znamená vnitřní ohrožení s jedním životem. 
Je-li Energetická fretka zničena, tyto poruchy zů-
stávají. Mohou být ovšem stále ještě opraveny. 
Mohou být opraveny dokonce i v případě, kdy Ener-
getická fretka provede svou akci  .

Energetická fretka může způsobit, že některá za-
řízení v lokaci budou mít na sobě více poruch na-
jednou. Pro určení, která z nich bude odstraněna 
nejdříve, počítejte s tím, že fretčiny poruchy mají 
stejné číslo na trajektorii jako sama Energetická 
fretka.

Nepodaří-li se vám Energetickou fretku zničit, bu-
dou v momentě, kdy vstoupíte do hyperprostoru, 
všichni hráči vyřazeni. Dokonce i když už Energe-
tická fretka provedla svou akci  , „schovává“ se za 
vaší lodí a vyčkává na fi nální vyřazovací útok. (Za 
přežití její  akce samozřejmě dostanete body.) 
Vyřazení neovlivní úspěch vaší mise, neboť se děje 
až po jejím skončení. Poškodí tak jen vaše skóre (a 
případně vaše sebevědomí).

Parazit
Když se Parazit objeví, položte 
jeho oválný žeton vedle plánu lodi. 
Parazit pak napadne hráče, který 
se jako první pohne. Týká se to 

jakéhokoliv pohybu, jehož výsledkem je změna loka-
ce – tedy včetně hrdinského pohybu a pokročilé 
speciální akce Velitele robotů. Neovlivňuje ovšem 
teleportaci a pohyb chráněný pokročilou speciální 
akcí Bojového specialisty. Záleží na pořadí hráčů.

Jakmile Parazit napadne některého hráče, umístěte 
jeho žeton pod hráčovu fi gurku. Parazit se pohybuje 

společně s hráčem. Na políčkách ,  a    přinutí 
hráče, aby provedl popsané akce. Jestliže ještě 
v tom momentě nemá hostitele, akci neprovede.

Parazita mohou zneškodnit pouze ostatní hráči, 
ne hostitel sám. Hráč, který chce parazita zničit, 
musí vést nepoškozenou jednotku robotů a musí 
se nacházet v téže lokaci jako hostitel Parazita. 
Zahraje akci , a tím vyřadí postavu napade-
ného hráče ze hry. Roboti se poškodí. Dokud má 
Parazit hostitele, nemůže být zničen.

Jestliže hostitele vyřadí něco jiného nebo jestliže 
Parazit dosáhne políčka  , nemá další efekt a po-
čítá se jako přežité ohrožení.
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Přehled rozšíření

Nová ohrožení 
 • Před hrou vysvětlete nové herní mechanismy 

hráčům, kteří se s nimi zatím nesetkali, a se-
znamte je s novými kartami.

 • Do základního balíčku ohrožení přimíchejte bílá 
a žlutá ohrožení z tohoto rozšíření.

 • Červená ohrožení se dají hrát samostatně, 
v kombinaci se žlutými či se žlutými a bílými 
kartami dohromady. Zdají se vám obyčejné 
mise příliš jednoduché? S červenými kartami 
si to rozhodně myslet nebudete.

Dvojité akce 
 • Nahraďte jimi karty s jednoduchými akcemi ze 

základní sady.

 • Pro lety s dvojitými akcemi používejte nahrávky 
z CD přiloženého k tomuto rozšíření.

 • Hrajte s Novými pravidly pro stíhačky.

 • Při hře s androidy získává vaše posádka během 
fáze „Příchozí data“ jednu kartu navíc za každé-
ho androida.

 • Pro znázornění postupu vnitřních ohrožení po-
užijte novou sadu žetonů ohrožení.

Specializace 
 • Nepoužívejte hrdinské akce ze základní sady, 

rozdejte místo toho každému hráči do první 
fáze jednu normální kartu navíc.

 • Pokud hrajete s androidy, dostane vaše posád-
ka během přípravy za každého androida jednu 
kartu navíc.

 • Každý hráč (a android) dostane jednu speci-
alizaci s jednou či dvěma speciálními akčními 
kartami.

 • Každý hráč si může vybrat jen jednu spe-
cializaci pro každou misi. Pravidla výběru 
závisí na tom, zda hrajete se Systé-
mem vylepšování postavy, či nikoliv.

 • Jestliže Systém vylepšování postavy nepouží-
váte, vyberte specializace pro androidy stej-
ným způsobem jako pro hráče. Androidovu 
speciální akci může naplánovat libovolný hráč.

 • Hrajete-li se Systémem vylepšování postavy, 
mohou androidi získat jen takovou specializaci, 
kterou ovládá alespoň jeden z hráčů. Napláno-
vat androidovi speciální akci pak může jen ten 
hráč, který danou specializaci sám ovládá.

Systém vylepšování postavy 
 • Systém vylepšování postavy nelze použít bez 

rozšíření Specializace. Během své první mise 
ovšem ještě žádné speciální ani hrdinské akce 
nedostanete.

 • Do systému se nezapočítávají tréninkové mise 
a simulace.

 • Ani neúspěšné mise a kampaně se do systému 
nezapočítávají.

 • „Tvrďácké“ postavy se vyvíjejí rychleji, ale mo-
hou zemřít. Tvrďácká postava může s klonová-
ním dodatečně souhlasit před začátkem jaké-
koliv mise či kampaně. Jakmile jednou souhlas 
podepíše, už jej nelze vzít zpět a stát se znova 
tvrďákem.

 • Je povoleno zaznamenat si za jednu misi nebo 
kampaň pouze jedno ocenění v každé kategorii 
(výjimku tvoří kategorie „Závislost“). Někte-
rých ocenění je možné dosáhnout až na určité 
úrovni.

 • Na každé nové úrovni si buď můžete vylepšit 
jednu stávající specializaci, nebo se naučit no-
vou. Vyšších úrovní specializací lze dosáhnout 
až na určité úrovni vývoje postavy.

Odznaky 
 •  Použijte je libovolným způsobem a bavte se.

Tato sada obsahuje několik rozšíření, která můžete přidat k základní verzi hry v několika 
kombinacích. Tento přehled vám pomůže zapamatovat si nejdůležitější pravidla jednotlivých 

rozšíření:
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