
Osamělý vlk Dvojitý problém Ani škrábnutíDokonči sólo misi. Dokonči misi s dvojitými akcemi (počítá se i stopa 1 a 2 
na novém CD). Dokonči perfektní misi.3 2 3
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Pat a Mat
Dvojité sólo

ČistěDokonči misi pro dva hráče.
Dokonči sólo misi s dvojitými akcemi.

Dokonči perfektní misi s kartami bílých a žlutých ohrožení.

Tři mušketýři

Robinson Crusoe Kuráž Tak tohle nevyjde

Dvojité duo
Bezchybně

Béžový kód

Dvojitý Crusoe Béžová výzva Dvakrát tak těžké

Dvojitá žlutá
Dvakrát tak čistě

Dokonči misi pro tři hráče.

Dokonči všechny mise sólo kampaně. Dokonči všechny mise kampaně s kartami bílých a žlutých 
ohrožení v každé misi. Dokonči perfektní kampaň.

Dokonči misi s dvojitými akcemi pro dva hráče.
Dokonči perfektní misi s kartami pouze žlutých ohrožení.

Dokonči misi s kartami bílých a žlutých ohrožení.

Dokonči všechny mise sólo kampaně s dvojitými akcemi. Dokonči všechny mise kampaně s dvojitými akcemi a s 
kartami bílých a žlutých (či horších) ohrožení v každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s dvojitými akcemi a s kartami 
bílých a žlutých ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi a s kartami pouze žlutých 
ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi a s kartami 
bílých a žlutých ohrožení.

Fantastická 
čtyřka

... a věrný Pátek Odvaha Na tohle zapoměň

Dvojité trio
Dokonale

Žlutý kód

Dvojitý Pátek Duhová výzva Dvakrát tak 
nemožné

Dvojitá oranžová
Dvakrát tak 
bezchybně

Dokonči misi pro čtyři hráče.

Dokonči všechny mise kampaně pro dva hráče. Dokonči všechny mise kampaně s kartami žlutých ohrožení 
v každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s kartami bílých a žlutých 
ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi pro tři hráče
Dokonči perfektní misi s kartami žlutých a červených 
ohrožení.

Dokonči misi s kartami pouze žlutých ohrožení.

Dokonči všechny mise kampaně s dvojitými akcemi pro 
dva hráče.

Dokonči všechny mise kampaně s dvojitými akcemi a s 
kartami bílých, žlutých a červených (či horších) ohrožení 
v každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s dvojitými akcemi a s kartami 
bílých, žlutých a červených ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi a s kartami žlutých a 
červených ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi a s kartami 
pouze žlutých ohrožení.

Bylo nás pět

Líbánky Nerozum Nemožné

Dvojitý kvartet
Zcela perfektně

Oranžový kód

Dvojitý Viewegh Oranžová výzva Bez komentáře

Dvojitá rudá
Dvakrát tak 

dokonale

Dokonči misi pro pět hráčů.

Dokonči všechny mise kampaně pro dva hráče se 
spoluhráčem opačného pohlaví.

Dokonči všechny mise kampaně s kartami žlutých a 
červených ohrožení v každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s kartami pouze žlutých 
ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi pro čtyři hráče.
Dokonči perfektní misi s kartami pouze červených 
ohrožení.

Dokonči misi s kartami žlutých a červených ohrožení.

Dokonči všechny mise kampaně s dvojitými akcemi pro tři, 
čtyři nebo pět hráčů.

Dokonči všechny mise kampaně s dvojitými akcemi a s 
kartami žlutých a červených (či jen červených) ohrožení v 
každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s dvojitými akcemi a s kartami 
žlutých a červených ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi a s kartami pouze 
červených ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi a s kartami 
žlutých a červených ohrožení.

Čtyři z tanku a 
pes

Účastníci zájezdu Šílenství Zhola nemožné

Dvojitý kvintet
Dítě štěstěny

Rudý kód
Dvojitá duha

Dvakrát tak 
perfektně

Dítě dvou štěstěn

Dokonči misi pro čtyři hráče a androida.

Dokonči všechny mise kampaně pro tři, čtyři nebo pět 
hráčů.

Dokonči všechny mise kampaně s kartami pouze červených 
ohrožení v každé misi.

Dokonči perfektní kampaň s kartami žlutých a červených 
ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi pro pět hráčů.
Dokonči perfektní misi s kartami bílých, žlutých a 
červených ohrožení.

Dokonči misi s kartami pouze červených ohrožení. Dokonči misi s dvojitými akcemi a s kartami bílých, žlutých 
a červených ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi a s kartami 
pouze červených ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi a s kartami 
bílých, žlutých a červených ohrožení.

(Perfektní mise: mise, která skončí bez poškození, vyřazených členů posádky a poškozených robotů.)

(Perfektní kampaň: kampaň ve které jsou splněny všechny mise a poslední se skončí bez poškození, vyřazených členů posádky a poškozených robotů.)

A kde je 
D’Artagnan?

Transgalaktický 
zájezd Duhový rauš To myslíš vážně?

Dvojitá béžová
Bez ztráty 

kytičky

Duhový kód

Dokonči misi pro dva nebo tři hráče bez androidů.

Dokonči všechny mise kampaně sestávající nejméně z pěti 
misí.

Dokonči všechny mise kampaně ve které bude mít každá 
mise jinou barvu ohrožení.

Dokonči perfektní kampaň s kartami pouze červených 
ohrožení v každé misi.

Dokonči misi s dvojitými akcemi a s kartami bílých a 
žlutých ohrožení.

Dokonči perfektní misi s dvojitými akcemi

Dokonči misi s kartami bílých, žlutých a červených 
ohrožení.
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Provedu, 
kapitáne! Denní lidé Vlčí smečka

Pěkně nabouráno Šílený střelec

Naplnění snu

Místní hrdina

Práce více druhů

Superstar Mistr kronikář
Respektovaný 

vůdce

Fakt smůla Chlápek přes 
energii

Jsem to ještě já?

Pilná včelka

MacGyver

Alespoň další tři členové posádky souhlasí po několika 
misích s tím, že jsi skvělý kapitán.

Dokonči misi, která začíná před polednem a končí po 
poledni.

Buď součástí posádky, v níž mají alespoň tři lidé ocenění 
Osamělý vlk.

Dokonči misi s alespoň 12 poškozeními lodi.
Zasáhni vnější ohrožení pěti různými zbraněmi (stejné 
lasery v různých částech lodi se počítají jako různé 
zbraně).

Dokonči 10 misí nebo kampaní.

Osobně si myslíš, že v téhle hře fakt válíš. Napiš hlášení o své misi na boardgamegeek.com a získej 
palec nahoru alespoň od 30 lidí.

Buď kapitánem posádky, v níž velíš alespoň třem lidem 
opačného pohlaví.

Dokonči misi, ve které jsi byl jediný vyřazený hráč. 
Vyřazení musí být způsobeno v posledním kole, kdy 
nepřátelé dělají nějaké zranění.

Alespoň 5× za hru přesuň alespoň jednu kostičku 
energie.

Nech přenést své vědomí do svého 15. klonu.

Slyším a 
rozumím! Noční lidé Věk nehraje roli

Důkladný nářez Mistr bezpečák

Naplnění poslání

Líný zadek

Práce mnoha 
druhů

Letový instruktor

Poslední 
mohykán

Nezávislý 
pozorovatel

Zasloužilý 
průzkumník

Veterán 
průzkumu

Velké fi nále

Sběratel úspěchů

Opravdový 
nadšenec

Alespoň další tři členové posádky souhlasí po několika 
misích s tím, že jsi skvělý radista. Dokonči misi, která začíná před půlnocí a končí po půlnoci. Buď součástí posádky, v níž je rozdíl mezi nejmladším a 

nejstarším členem alespoň 20 let.

Dokonči misi s alespoň 4 poškozeními v každé zóně. Způsob alespoň 6 poškození vnitřním ohrožením (ať 
už vetřelcům, nebo poruchám).

Dokonči 25 misí nebo kampaní.

Buď kapitánem posádky, v níž hrají alespoň dva hráči, kteří 
se dnes hru naučili.

Dokonči misi, ve které byli všichni hráči kromě tebe 
vyřazeni. Proveď vizuální konfi rmaci ve všech třech fázích letu.

První misi jsi odehrál minimálně před půl rokem.

První misi jsi odehrál minimálně před rokem.

Všechno pod 
kontrolou! Věrnost Rodinný podnik

Rovnou na 
vrakoviště Letecké eso

Naplnění deníku

Inspektor

Práce všech 
druhů

Alespoň další tři členové posádky souhlasí po několika 
misích s tím, že jsi skvělý bezpečnostní důstojník.

Dokonči pět misí se stále stejnou posádkou během 
jednoho dne.

Buď součástí posádky, v níž jsou alespoň tři členové tví 
příbuzní.

Dokonči misi s alespoň 16 poškozeními lodi. Alespoň 3× zaútoč stíhačkami na jednoho nepřítele.

Dokonči 50 misí nebo kampaní.

Maskot posádky Promiskuita Integrace

O fous Kyberzabiják

Trucker

Jeden za všechny

Brouk Pytlík

Alespoň další tři členové posádky souhlasí po několika 
misích s tím, že přinášíš štěstí. Hraj během jednoho dne s 10 různými lidmi. Buď součástí posádky, v níž se alespoň tři lidé do dneška 

navzájem neznali.

Dokonči misi, kdy jsi byl v zóně, která právě dostala šesté 
poškození.

Zahraj alespoň 3× týmovou akci s roboty (ne ve 
vesmíru).

Dokonči 5 kompletních kampaní.

Zbytečná přítěž
Kronikář

Pangalactická 
posádka

Loď duchů Balistický expert

Galaxy Trucker

Extra speciální 
specialista

Ferda Mravenec

Alespoň další tři členové posádky souhlasí po několika 
misích s tím, že jsi největší přítěž. Napiš hlášení o své misi na boardgamegeek.com a získej 

palec nahoru alespoň od 10 lidí.

Buď součástí posádky, jejíž členové mluví alespoň třemi 
různými mateřskými jazyky.

Dokonči misi, ve které byli všichni členové posádky 
vyřazeni. Zasáhni raketami 3 různé cíle.

Dokonči 15 kompletních kampaní.

(Zde si sami můžete vymyslet nový druh ocenění za 
kategorii Frajeřiny.)

Proveď během mise alespoň 18 akcí nebo pohybů. 
Ostatní členové posádky musí souhlasit s tím, že byly 
užitečné.

Dokonči perfektní misi s 5 nebo méně naplánovanými 
kartami.

Pozoruj z okna, jak raketa, kterou jsi (ne na dálku) 
odpálil, ničí posledního nepřítele.

Zkontroluj počítač (ne na dálku) ve všech třech fázích 
a navštiv (nebo proběhni) všechny lokace lodi.

Nech se vyřadit z mise. Ostatní členové posádky musí 
souhlasit s tím, že tvá obět pomohla zachránit loď.

Použij svou základní i pokročilou specializaci během 
jedné mise. Ostatní členové posádky musí souhlasit s 
tím, že byly chytře použité a užitečné.

Získej alespoň 3 nižší ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.

Získej alespoň 9 vyšších ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.

Získej alespoň 6 nižších ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.

Získej alespoň jedno ocenění ve všech ostatních 
kategoriích.

Získej alespoň polovinu všech ocenění v každé další 
kategorii.

Získej alespoň 9 nižších ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.

Získej alespoň 3 vyšší ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.

Získej alespoň 6 vyšších ocenění v kategorii Expertní 
schopnosti.
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Základní Pokročilá

Použij základní akci 
znázorněné specializace 

chytrým způsobem. Ostatní 
musí souhlasit, že to bylo 

skutečně užitečné.

Použij pokročilou akci 
znázorněné specializace 
chytrým způsobem. Ostatní 
musí souhlasit, že to bylo 
skutečně užitečné.
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