Milí hráči,
jako vánoční dárek jsme pro vás připravili malé rozšíření ke hře Galaxy Trucker. Vánoce jsou
tradičně svátky klidu a míru, což nám přijde nefér k těm, kteří nemůžou být se svými blízkými
– ano, k odvážným Truckerům, kteří se potýkají potýkají se s nelítostným vesmírem i nekalými
praktikami konkurence v odlehlých částech vesmíru. Proto jsme se rozhodli přinést část jejich
beznaděje i k vám, do vašich teplých domovů.
Kvalitní a nemilosrdnou zábavu přeje CGE

N E Ž

Z A ČNE TE

Toto rozšíření je určeno jen pro zkušené Truckery. Pokud
dokážete postavit loď, která obvykle přečká všechna nebezpečí
a doletí téměř nepoškozená, pokud na první lety, kdy se vaše
lodi rozpadaly na kusy a do cíle dolétávaly jen žalostné trosky,
jen nostalgicky se slzou v oku vzpomínáte, pak je toto rozšíření
právě to, co hledáte. Vrátí vaší hře šťávu a slzy ve vašich očích
budou znovu opravdové.
Pokud však patříte mezi hráče, kterým nepřijde nic zábavného
na tom, že vaše loď je na dva kusy, toto rozšíření není pro
vás.
Stejně tak pokud jste zatím hráli Galaxy Truckera jen několikrát,
a vaše lodi se často ještě vesele rozpadají i při běžných štrekách,
rozhodně zatím nedoporučujeme rozšíření používat. Toto
rozšíření není fér a s hráčema se nemazlí (ostatně stejně jako
vesmír sám). Schovejte si ho na později, až se vám bude zdát,
že hra je příliš jednoduchá.
A hlavně: v žádném případě nepoužívejte toto rozšíření, když
uvádíte do hry nové hráče.

H RÁT

Vnitřní směrnice Náborového oddělení Společnosti,
s.r.o., přísně zakazují, aby se jakékoliv holozáznamy,
videozáznamy nebo byť i jen audiozáznamy (obvykle
plné zoufalých výkřiků a vulgárních výrazů) z
drsnějších oblastí galaxie dostali do rukou novým
adeptům na Galaxy Truckery.

JA K

R O Z ŠÍ Ř E N Í

Zdá se, že vás varování neodradilo. Pojďmě tedy na to.
Před samotnou hrou se hráči dohodnou, jakou obtížnost tras
zvolí – doporučené hodnoty jsou dva až tři. Se zvolenou hodnotou musí souhlasit všichni hráči, pokud se nedhodnete, platí
nejnižší navrhovaná hodnota. Toto je také poslední možnost,
aby nějaký méně odvážný hráč navrhl, že budete hrát bez
rozšíření (nebo ještě lépe že hodíte rozšíření do skartovačky),
a vrátíte se k poklidné základní hře (nebo ještě lépe že si s lodními dílky zahrajete pexeso).
Karty Drsných tras na začátku hry zamíchejte. Před každou
etapou, ještě než začnete stavět loď, jich táhněte tolik, jakou obtížnost jste zvolili. Tažené karty vyložte tak, aby na ně
všichni hráči viděli. Během letu budou platit zvláštní pravidla
na kartách uvedená.

POU Ž Í T

Pro každou etapu se táhnou nové karty (karty z předchozích
etap se odhodí). Hráči znají karty již před stavbou, a můžou
tak alespoň trochu svou loď na neobvyklé situace připravit (a
sebe psychicky připravit na fakt, že tahle trasa bude možná
ztrátová).
Poznámka: Možná není nejlepší nápad kombinovat Drsné
štreky s použitím lodě IIIA, ale to už necháme na vaší úvaze.
Pokud do toho půjdete - nechceme vás nijak strašit nebo odradit, ale nezapomeňte na pravidlo o dobrovolném odstoupení
během letu před tažením další Letové karty.

J E D N O T LIVÉ

K ART Y

Texty jednotlivých karet mluví obvykle jasně. Pokud vám přijde, že text na některé kartě je
příliš drsný, pochopili jste kartu správně. Efekty karet (zejména Kosmické šílenství, Panika či
Únava materiálu) se vztahují i na základní dílek. Zde jen pár upřesnění:

T v rdá konk urence,
Z áv is t i v í par ťáci
Kostkami si neháže zasažený hráč, ale příslušný “parťák”.
Jestliže však tento hráč nemá žádný dopředu mířící kanón a
neobětuje-li žetonek energie na dvojitý dopředu mířící kanón,
ke střele nedojde.
Při Tvrdé konkurenci se hráči rozhodují, zda použijí baterky
pro určení síly, až když se nějaký hráč rozhodne Opuštěnou loď
nebo Opuštěnou stanici využít.

Ko smick é šíl ens t v í,
Únava m ateri á l u
Háže se stejně, jako při Sabotáži, ale jen jednou. A ano, při
hodu 7-7 nejspíš přijdete o základní dílek.

T v rdý l et
Tedy v první etapě přidáte dvě karty stupně III, ve druhé tři
karty stupně III, ve třetí čtyři karty stupně III.

Nel í t o s tn ý o sud
Např. Sabotáž se tedy týká všech kromě toho, kdo má
nejvíce posádky (při rovnosti není postižen ten, kdo letí víc
vzadu). Střely při Bojové zóně se hážou pro všechny postižené
najednou, stejně tak až tři hody při Sabotáži (kdo je jednou
zasažen, toho se další hody netýkají).
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Paranoi a
Nejprve se všichni rozhodnou, zda chtějí na nějaké planetě
přistát, a pak první z hráčů hodí kostkami pro všechny.

Panik a
Toto se kontroluje a posádka se odstraňuje po dostavění lodi a
pokaždé, když hráč ztratí nějaký dílek.

Mazaná p o s á dk a
Hráči se rozhodují postupně od prvního v pořadí.

Průrazné pro jek t ily
Je-li mezi dílkem a následujícím dílkem ve směru zásahu
mezera, následující dílek není vyřazen.

Nes ta bil ní zbo ží,
Nes ta bil ní energie
Vztahuje se to na dílky, které jsou přímo zasaženy střelou,
meteoritem či výbuchem. Nevztahuje se to na dílky, které
upadnou, protože nejsou propojeny se zbytkem lodi, nebo
které upadnou kvůli Únavě materiálu či kvůli Hvězdnému
prachu při Nelítostném osudu.
Když přijdou obě tyto karty zároveň, mohou vzniknout
moc pěkné efekty pozorovatelné na noční obloze.
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