
Nu te panica! Sau știi ce? Panichează-te. În fine, am vrea să știi că poţi 
să înveţi să joci doar citind prima jumătate din regulament. Defapt, 

l-am conceput astfel încât să poţi învăţa în timp ce citești.

Când termini pagina 5, vei putea să pregătești jocul. Și când termini pagina 8, 
vei construi prima ta navă spaţială. Apoi va fi explicat zborul prin spaţiu și poţi 
începe prima ta aventură galactică! În timp ce joci, consultă paginile 12 și 13 
când întâlnești o carte aventură și vei termina primul zbor până la pagina 15.

Așadar nu e nici un motiv de panică până când întâlnești 
primul roi de meteoriţi și atunci va fi deja prea târziu.

GHIDUL CAMIONAGIULUI PRIN GALAXIE
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COMPONENTE
PENTRU PRIMUL TĂU ZBOR

table pentru nave
Aici vei construi 

o frumoasă navă spaţială.

table de zbor
Zboară prin Galaxie! 
Explorează spaţiul!

(Dar stai în triunghiurile mici.)

3 pachete cu cărţi aventură
Cu trei nivele de profit!

(Și trei nivele de zdrobit nave.)

alte feţe ale tablelor nave
Fiecare tablă are o navă de 
nivelul I pe o faţă, o navă 
de nivelul II pe o faţă și 

o navă de nivelul III pe o faţă. 
Da, cumva, tabla ta are trei 

feţe. Bun venit în viitor!

clepsidră
Gravitaţia face ca 
nisipul să cadă din 

spaţiul de sus în cel de 
jos. Și conform Teoriei 
Generale a Relativităţii, 

când amesteci gravitaţia 
și spaţiul, obţii timp.

extratereștri
Extratereștrii nu ţi 
se vor alătura în 

zborul de învăţare 
pentru că se tem de 

șoferii de școală.

rachete
Acestea reprezintă nava 

ta în zbor, desi nu ar putea 
fi atât de frumoase.

cartonașe
Pentru mai multe informaţii, 

vezi pagina următoare. 
Pentru informaţii utile, 

vezi paginile 6 și 7.

cabine de start
Pentru că fiecare navă trebuie 

să înceapă de undeva.

astronauţi
Costumele lor spaţiale 
sunt garantate să fie 
probabil presurizate.

jetoane de baterie
Compania S.R.L. 

susţine energia verde.

cuburi de bunuri
Deși par niște cuburi 
simple, sunt defapt 

reprezentări abstracte 
ale unor bunuri de 

valoare. Sau poate sunt 
reprezentări precise 
și viitorul comerţului 

interstelar stă în cuburi 
gigant de gelatină colorată. 

tablă de zbor marcată 
Cu toţii trebuie să luăm 

Lecţii înainte să conducem.

8 cărţi aventură de 
nivelul I marcate 

Acestea ar trebui să se afle 
la suprafaţa pachetului.

credite cosmice
Voiam să îi numim biștari 
stelari, dar era deja luat.

PENTRU CAMIONAGII PROFESIONIȘTI
Echipamente pe care le poţi lăsa în cutie când înveţi jocul.

zaruri
Tu și Universul vă 

loviţi pe rând, dar nu 
e rândul tău niciodată.

cartonașe cu titluri 
de camionagii

Metode noi și strălucitoare 
să devii faimos. (Și partea 

cealaltă e și mai strălucitoare.) 
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Dar, cum sunt sigur că ai realizat, nu vei folosi componentele ca să faci un sistem de canalizare. În schimb, 
le vei pune împreună ca să faci o navă spaţială.

Vezi tu, Compania S.R.L. a încercat să trimită produsele în cargouri gigante spaţiale, dar acestea au fost atacate 
de piraţi și distruse de meteoriţi. Transporturile au fost pierdute. Și piloţii au început să ceară sporuri de hazard.

Așadar Compania S.R.L. a venit cu un nou model de business: Își vor construi propriile nave spaţiale din 
ţevile de canalizare. Apoi produsul s-ar putea transporta singur! Și în loc să angajeze piloţi scumpi, vor angaja 
camionagii cu salarii mai mici și le vor cere să plătească din propriile buzunare pierderile. E un deal foarte bun 
pentru Compania S.R.L., dar și pentru camionagii? Vor putea să facă profit?

Pot. Și o fac. Acest ghid îţi va arăta cum. Are tot ce îţi trebuie ca să devii un camionagiu prin galaxie!
* Componentele sunt de ajutor, nu prezentarea. Prezentarea va fi inutilă pentru cariera ta de camionagiu.

PREZENTARE A COMPONENTELOR DE AJUTOR*
Camionagiu fiind, vei lucra pentru Compania S.R.L., o firmă transgalactică de construcţii care construiește sisteme 
de salubrizare și case ieftine la limita civilizaţiei umane. Iată o prezentare scurtă a ceea ce vei căra la Periferie:

Conducte de canalizare. Cea mai 
importantă parte a unui sistem de 
salubrizare. Strălucitoare, cu 
forme, ușor de adorat. Sau măcar 
de tolerat.

Tunuri cu plasmă. Dacă vrei să 
construiești un sistem de 
canalizare, trebuie să începi să 
sapi niște găuri.

Boilere. Se spune că unul din ăsta 
poate fierbe un megagalon 
Arcturan de xenotritherium lichid 
în mai puţin de 12 kesseli. Oare 
știu ce înseamnă asta? Noi nu. 
 

Unităţi rezidenţiale modulare. 
Ieftine, ușor de asamblat, includ duș 
și toaletă. Ce poţi să ceri mai mult 
pe planetele de la frontieră?

Unităţi rezidenţiale centrale. 
Inima coloniei. Extratereștrii spun că 
sunt stridente, dar oamenii adoră 
culorile puternice.

Compartimente de depozitare. Nu hambare simple, 
astea sunt hambare spaţiale. Folosește 
compartimentele roșii pentru substanţe care trebuie 
ferite de copii și de majoritatea adulţilor.

Anexe extraterestre. Extratereștrii 
au oferit instrucţiuni foarte detaliate 
pentru atașarea acestor obiecte la 
unităţile rezidenţiale. Nu știm la ce 
folosesc.

Baterii. Singurul lucru mai bun 
decât o reţea de canalizare la 
frontieră e o reţea de canalizare 
la frontieră cu mai multă putere! 

Generatoare de scuturi. Acestea 
protejează așezările de meteoriţi 
rătăciţi, raze cosmice și 
bombardamente minore pe orbită. 
(Dacă așezarea ta e supusă 
bombardamentelor majore de orbită, 
ar trebui să încerci să te relochezi.)

88++

2525++

2121++
1717++

1111++

1111++

99++
44++

66++

66++

66++

66++ 66++99++ 33++

88++
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1 În prima partidă, folosește tabla de joc marcată cu . 
(E un zbor de acomodare).

2 Pune toate cartonașele spaţiu la mijlocul mesei de joc la îndemâna 
tuturor. Acestea sunt componente pentru nave.

• Întoarce pe verso toate componentele.

• Amestecă bine componentele.

3 Fiecare jucător ia câte o tablă navă și o așază 
astfel încât să folosească faţa de nivelul I.

4 Fiecare jucător alege o culoare și ia rachetele și cabina 
de start de acea culoare. Cabina ta de start se pune 
în centrul tablei navă.

5 O rachetă se pune pe tabla ta navă.

6 Cealaltă rachetă se pune pe parcarea de pe tabla de zbor.

Când sunteţi toţi pregătiţi, cel mai curajos jucător spune 
„Start!“. Toţi jucătorii încep să își construiască navele simultan 
conform regulilor de pe această pagină.

CONSTRUIEȘTE PRIMA NAVĂ

CUM CONSTRUIEȘTI
1 Iei o piesă folosind o singură mână.

2 O aduci pe tabla ta și te uiţi la ea.

3a Dacă o păstrezi, atașeaz-o navei tale.

3b Dacă nu o atașezi, pune-o înapoi în grămadă cu faţa în sus.

PREGĂTIRE

Toţi jucătorii construiesc simultan, cât de repede pot, luând piese din aceeași grămadă. Pe măsură ce 
construiesc, vor returna unele componente și acestea vor fi pe faţă. Componentele pe care le iei pot fi pe 
faţă sau pe verso, dar trebuie să iei câte una. Dacă iei o piesă pe verso, trebuie să o aduci deasupra tablei 
tale înainte să te uiţi la ea. Jucătorii nu au voie să întoarcă mai multe componente direct la mijlocul mesei.

2

3

4
5

6

1 2
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SUDAREA CONECTORILOR
Fiecare componentă atașată navei tale trebuie să fie pusă pe un pătrat 
gol de lângă o componentă care face deja parte din nava ta. Trebuie 
să se atașeze navei folosind unul dintre cele trei tipuri de conectori:

conector universal

conector  
simplu

parte netedă (nu e conector)

conector 
dublu

Un tip de conector se va uni cu același tip. Un conector simplu nu 
poate fi adiacent cu un conector dublu. 

Un conector cu trei ţevi e universal. Conectorii universali se pot uni 
cu orice tip de conector.

 

Părţile care nu au conectori sunt numite părţi netede. Părţile netede 
nu se pot atașa niciunui tip de conector.

Dacă noua ta componentă atinge nava pe mai multe laturi, toţi 
conectorii trebuie să se unească. Două părţi netede se pot alătura 
dacă piesa adăugată are o conexiune pe altă latură. Nava ta trebuie 
să fie unită tot timpul.

Când atașezi o componentă, o poţi muta ca să vezi unde se potrivește. 
Însă devine sudată navei tale după ce ai ales altă componentă. Nu poţi 
muta o componentă după ce ai sudat-o.

1

3a

3b
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COMPONENTE
CABINE

Începi cu o cabină, care e numită 
cabină de start. Poţi adăuga cabine 
navei tale, ceea ce îţi dă voie să ai un 
echipaj mai mare, deci vrei să ai cât 
mai multe cabine.

MOTOARE
Motoarele sunt supuse unei limitări 
speciale: ţeava de eșapament 
trebuie să fie orientată către spatele 
navei spaţiale (spre jucător) și nici 
o componentă nu poate fi pusă pe 
pătratul din spatele motorului. 

Așadar ţeava de eșapament trebuie să se deschidă spre 
un pătrat gol sau spre marginea zonei de construit.

Navele care au mai multe motoare sunt mai rapide, deci 
vei vrea cât mai multe motoare pe nava ta.

TUNURI
Tunurile pot fi puse în orice direcţie, 
dar lucrează la eficienţă maximă 
atunci când sunt orientate spre 
partea din faţă a navei (cu spatele 
la jucător). Nici o componentă nu 

poate fi pusă în pătratul din faţa unui tun.

Călătoria ta va fi plină de pericole. Va trebui să te lupţi 
sau va trebui să spulberi meteoriţi. Din această cauză 
vei vrea cât mai multe tunuri, în special îndreptate în 
faţă.

MOTOARE ȘI TUNURI DUBLE
Înercând să pună mai multe 
motoare și tunuri într-o structură 
compactă, inginerii au dezvoltat 
motoare duble și tunuri duble.

 
Inginerii au încercat să lipească mai multe module pentru 
a mări suprafaţa navelor, dar s-au liniștit atunci când Nava 
Stelară Möbius a explodat și implodat în același timp.

Motoarele și tunurile duble urmează aceleași reguli ca 
cele simple. Au putere dublă, dar consumă mult mai 
multă energie. Aceste componente nu pot fi utilizate 
fără baterii.
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BATERII
Energia necesară pentru alimentarea 
motoarelor și tunurilor duble este 
stocată în baterii de dimensiunea E. 
(„E“-ul vine de la „E-norm“.)

O componentă de baterie va conţine 
2 sau 3 celule. Fiecare celulă stochează 
energie suficientă pentru a alimenta 
un motor dublu, un tun dublu sau un 
scut. Bateriile pot fi oriunde pe navă; 

nu trebuie să se afle lângă o componentă pe care 
o alimentează.

O dată cu tehnologia de anihilat materie, a fost posibilă 
stocarea unei asemenea energii într-o baterie care nu e mai 
mare decât o minge de golf. Astăzi, bineînţeles, această 
tehnologie este ilegală mulţumită eforturilor susţinătorilor 
drepturilor materiei, care au fost sprijiniţi de Fondul 
Memorial al Golferilor Confuzi.

Pentru a scoate tot ce e mai bun de la nava ta vei avea 
nevoie de motoare și tunuri duble, care înseamnă ca vei 
vrea cât mai multe baterii.

GENERATOARE DE SCUT
Scuturile sunt acolo pentru cazuri 
extreme. Te pot apăra de meteoriţi mici 
sau lovituri de la tunurile inamicilor. 
Scuturile sunt alimentate de la baterii.

Un generator de scut poate proteja nava 
pe două laturi. Funcţionează oriunde s-ar afla pe navă. 
Tot ceea ce contează este direcţia în care este orientat.

Probabil te aștepţi să îţi spunem că o să vrei cât mai 
multe pe nava ta spaţială. Desigur că nu. Ai nevoie doar 
de două generatoare de scut, asta dacă sunt orientate 
astfel încât să acopere toate cele patru direcţii. De 
fapt, dacă ești curajos (sau sinucigaș) poţi zbura fără 
scuturi.

Un scut acoperă latura stângă și partea din faţă 
a navei. Celălalt acoperă latura stângă și partea din 

spate a navei. Latura dreaptă este neprotejată.

CONTAINERE DE MARFĂ
Containerele de marfă vin cu 2 sau 
3 compartimente. Le poţi pune oriunde. 
Ele pot fi folosite pentru a ţine bunurile 
pe care le găsești pe parcursul 
călătoriei. Desigur, bunurile se vor 
transforma în profit, doar asta 
urmăresc camionagiii, deci vei vrea cât 
mai multe containere.

CONTAINERE SPECIALE DE MARFĂ
Bunuri le roși i  sunt materiale 
periculoase care pot fi transportate 
doar în aceste containere speciale. 
Aceste containere au 1 sau 
2 compartimente, dar sunt întărite și 
(credem noi) anti-radiaţii. Respectând 
cerinţele de siguranţă maximă, aceste 
containere pot stoca orice tip de 
bunuri. Sunt „speciale“ pentru că sunt 
singurele containere care pot stoca 
bunuri roși.

Există o mie de povești de groază care spun de ce nu ar 
trebui transportate bunurile periculoase în containere 
normale. Îţi dăm doar exemplul lui Titi Box zis „Tractor“ 
care s-a hotărât să transporte câteva tone de plutoniu 
în cutii folosite pentru fructe. Atunci când a aterizat, 
și-a pierdut ambele braţe și un picior datorită unei grămezi 
nervoase de ecologiști.

Bunurile periculoase1,5 sunt cele mai valoroase, deci este 
foarte important să ai multe containere speciale de marfă.

MODULE STRUCTURALE
Modulele structurale nu par așa de 
importante deoarece nu fac nimic în 
afara faptului că au mulţi conectori, 
majoritatea fiind conectori universali. 
Modulele structurale îţi pot face nava 

mai rezistentă astfel încât să nu se dezintegreze la 
primul impact.

PĂRŢI CIUDATE CU SCOP 
NECUNOSCUT

Nu lua în considerare aceste 
componente momentan. La primul tău 
zbor, tratează-le ca și cum ar fi module 
structurale.
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AI GRIJĂ LA ACESTE GREȘELI!
• Un conector simplu e adiacent cu un conector dublu.

• Orice tip de conector adiacent unei părţi netede.

• Un motor orientat în direcţia greșită.

• O componentă plasată în spatele unui motor.

• O componentă plasată în faţa unui tun.

• O componentă aflată în afara zonei indicate de 
construire.

• O componentă sau parte de navă 
neatașată la restul navei.

POP QUIZ!
Acum că știi regulile de construire a navei, ar trebui 
să găsești 7 greșeli la nava ilustrată aici.

CONECTORI EXPUȘI
Conectorii care nu sunt conectaţi, adică cei care nu 
sunt adiacenţi unei alte componente, se consideră a fi 
expuși.

1

2

67 5

3
8

4

Această navă are 8 conectori expuși. 
(Numără laturile expuse, nu ţevile).

Conectorii expuși sunt permiși, dar cresc riscul ca nava 
ta să sufere stricăciuni și în unele cazuri o pot încetini. 
Compania S.R.L. oferă un bonus pentru nava care 
ajunge la destinaţie cu cei mai puţini conectori expuși.

FINALIZAREA NAVEI
Atunci când ești mulţumit de modul cum arată nava ta 
(sau atunci când nu mai ai locuri bune pentru a plasa 
noi componente) îţi poţi finaliza nava. Nu trebuie să 
plasezi componente pe toate spaţiile de pe tabla ta de 
navă.

Pentru a finaliza nava ta, mută racheta proprie din 
parcare pe un spaţiu disponibil de start de pe tabla de 
zbor. Primul jucător care termină nava va lua spaţiul 1, 
al doilea jucător va lua spaţiul 2 și tot așa.

(În varianta completă a jocului, va exista o limită de 
timp, dar pentru primele tale jocuri, bănuim noi că 
oricui îi ia mai multă vreme decât este normal pentru 
a termina nava, i se poate atrage atenţia că exagerează, 
atingându-i ușor capul cu capacul cutiei.)

Când jucătorii trebuie să facă ceva „în ordine“ se referă 
la ordinea rachetelor de pe tabla de zbor. Unele aventuri 
sunt mai dure cu jucătorii care sunt în faţă, dar dacă ai 
o navă decentă, de cele mai multe ori e mai bine să fii în 
faţă. Așadar nu e de ajuns să construiești nava perfectă 
cu multe componente și fără conectori expuși. Vrei să 
fii primul.

CONSTRUIEȘTE PRIMA NAVĂ!
ÎN ACEST MOMENT NU ESTE NEVOIE SĂ MAI CITEȘTI.
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PREGĂTIREA PENTRU LANSARE
1 Verifică navele celorlaţi jucători pentru a fi siguri 

că totul este construit respectând regulile. 
Repară-le pe cele care nu sunt corecte.

2 Nu mai ai nevoie de componentele de construit 
nave, așa că le poţi da la o parte.

3 Fiecare jucător pune câte 2 astronauţi în fiecare 
cabină de pe nava sa.

4 Fiecare jucător pune baterii pe componentele sale 
conform cu numărul de jetoane ilustrat. (2 sau 3)

5 Pune creditele și bunurile alături. Nu primești 
acum nimic, dar speri să încarci cât mai multe în 
timpul zborului.

6 Ah… și zaruri. Vei avea nevoie de două zaruri.

7 Acum tot ce a rămas este să pregătești pachetul 
de aventuri pentru zborul tău de acomodare.

REPARĂ NAVELE
Jucătorii care au nave construite incorect înlătură 
componente până când navele sunt construite corect. 
În mod obișnuit Compania S.R.L. aplică penalizări 
pentru asta, dar pot fi ignorate la primul zbor. Defapt, 
camionagiii-în-training ar trebui să obţină timp extra 
pentru construire ca să își repare greșelile. Își iau înapoi 
rachetele și toţi cei din urmă pot urca pe ordinea de zbor 
cât aceștia reconstruiesc.

E TIMPUL SĂ ZBURĂM
Liderul – jucătorul a cărei navă se află pe spaţiul 1 ia pachetul cu aventuri. Liderul începe aventura dezvăluind 
prima carte din pachet.

faţă verso

PACHETUL CU AVENTURI
Pentru zborul de 
acomodare vei folosi 
8 cărţi aventură 
marcate cu . Sunt în 
pachetul de nivelul I.

Amestecă pachetul și 
pune-l pe verso. Acesta 
este pachetul cu 
aventuri pentru zbor.

2
5

5

67
3

4

1
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LOVITURI PRIMITE DE NAVA TA
Tabla de zbor ilustrează potenţialele pericole pentru nava ta. Fiecare primejdie vine dintr-o direcţie și pe un rând 
sau o coloană specifică. Acestea vor fi detaliate mai târziu, dar iată un rezumat:

ZBORUL
PREZENTARE
În timpul zborului, vei întâlni o serie de cărţi aventură. Liderul dezvăluie prima carte și jucătorii îi aplică efectele. 
Liderul dezvăluie a doua carte și jucătorii îi aplică efectele. Și tot așa.

Tabla de zbor arată poziţiile relative ale jucătorilor. Unele aventuri îţi pot oferi conducerea. Altele s-ar putea să te 
lase în urmă. Când se schimbă liderul, pachetul este pasat acestuia.

Zborul se încheie când se aplică efectele ultimei cărţi aventură.

CUM PIERZI ZILE DE ZBOR
Unele cărţi au un număr în colţul din dreapta jos. Acest lucru îţi spune câte zile vei pierde dacă folosești 
cartea. Oricând pierzi zile de zbor, fie că vrei sau nu, mută-ţi marcatorul atâtea spaţii goale înapoi (sărind 
peste alte rachete). Aceasta e o metodă prin care se poate schimba liderul. Dacă mai mulţi jucători 
pierd zile simultan, le pierd în ordine inversă. (Jucătorul cel mai îndepărtat se mută înapoi primul).

1 2 3

Dacă Galben pierde 3 zile de zbor, va ajunge în spaţiul din faţa lui Roșu. 

Dacă nava ta este lovită (pentru că nu ai putut sau 
nu ai vrut să o aperi), componenta care a fost lovită 
e distrusă Acest lucru poate cauza alte componente să 
devină deconectate de restul navei și să cadă. În acest 
caz, trebuie scoase și ele. Dacă nava ta se rupe în mai 
multe părţi, tu decizi pe care o păstrezi.

Componentele pierdute (distruse sau deconectate) 
merg în teancul tău de componente decartate se află 
în partea dreaptă a tablei tale de navă. Când ajungi la 
destinaţie, va trebui să dai la bancă câte 1 credit cosmic 
pentru fiecare componentă pierdută. Orice piese de joc 
de pe componentele pierdute (membri a echipajului, 
baterii, bunuri) trebuie întoarse la bancă.

Îţi poţi proteja nava ta spaţială de 
meteoriţi mici construind-o bine 
(ei ricoșează dacă nu nimeresc 

un conector expus) sau folosind un 
scut (care te va costa 1 jeton baterie).

Îţi  poţi proteja nava ta 
spaţială de meteoriţi mari 
spulberându-i cu tunuri.

Îţi poţi proteja nava ta 
spaţială de focurile slabe de 
tun cu un scut orientat corect 
(care te va costa 1 jeton baterie).

Nu îţi poţi proteja nava ta 
spaţială cu nimic contra 
focurilor puternice de tun.

CUM OBŢII CREDITE
Dacă o carte îţi oferă credite cosmice, ia-le de la bancă. Le poţi păstra într-un teanc astfel încât nimeni 
să nu știe câte ai. Oricum nu e treaba lor.
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CUM OBŢII BUNURI
Atunci când o carte îţi permite să 
încarci bunuri pe navă, ia cuburile 
colorate indicate de la bancă și 
pune-le în containerele tale de 
marfă (fiecare container are de la 
1 la 3 compartimente). Fiecare 
compartiment poate ţine 1 cub. 
Bunurile în exces trebuie aruncate 
în spaţiu (adică înapoi la bancă). 
Lista de preţuri te va ajuta să decizi 

ce vrei să păstrezi și ce vrei să arunci peste bord.

Cuburile roșii sunt cele mai valoroase, 
dar sunt materiale periculoase și 
trebuie păstrate în compartimentele 
speciale roșii. Dacă nu ai destule 
compartimente speciale, trebuie să 
arunci cuburile roșii în exces.

Atât timp cât spaţiul îţi permite, ar 
trebui să iei tot ce poţi – chiar dacă 
asta înseamnă să pui bunuri ieftine 

în compartimente speciale. Când încarci 
bunuri noi, poţi rearanja sau decarta orice 
cantitate de bunuri.

Aruncatul de bunuri în spaţiu este o infracţiune și se 
pedepsește cu amendă sau închisoare. Sub nici o formă 
nu trebuie să spui autorităţilor că noi am recomandat să 
faci acest lucru.

PIERDEREA DE BUNURI 
SAU ECHIPAJ

Dacă o carte îţi cere să renunţi la bunuri, 
trebuie să înapoiezi la bancă cele mai 
valoroase bunuri. Dacă nu ai destule bunuri 
pentru a acoperi costul, trebuie să renunţi la 

baterii pentru a acoperi diferenţa. Atunci când nu mai 
ai nici bunuri și nici baterii, nu mai pot lua nimic de la 
tine.

Dacă o carte îţi cere să renunţi la echipaj, 
înapoiază atâtea figurine la bancă. 

PARAMETRII NAVEI TALE
Uneori va fi necesar să însumezi 
puterea motoarelor sau tunurilor de 
pe navă.

Motoarele și tunurile duble au 
nevoie de energie. De fiecare dată 
când trebuie să calculezi puterea 
motoarelor sau a tunurilor, trebuie 
să decizi care motoare și care tunuri 
duble vei activa și trebuie să plătești 
cu baterii.

PUTEREA MOTOARELOR
+1 +2 Fiecare motor simplu valorează 1.

Fiecare motor dublu pentru care 
plătești o baterie verde valorează 2.

PUTEREA TUNURILOR

+1/2+1/2

+1 +2

+1+1

Fiecare tun simplu îndreptat 
înainte valorează 1.

Fiecare tun dublu îndreptat 
înainte, pentru care plătești 
o baterie verde, valorează 2.

Fiecare tun care este îndreptat 
spre o laterală sau spre spatele 
navei  valoreaza jumătate 
(1/2 pentru un tun simplu și 
1 pentru un tun dublu pentru care 
plătești o baterie).

Ah, ai întrebat cum se rotunjește? 
Nu întreba. Puterea 5½ e puţin 
mai bună decât 5 și mai rea 
decât 6.

ACUM ZBOARĂ CU PRIMA TA NAVĂ!
Acum ai o idee generală despre diversele pericole și recompense din meseria de camionagiu prin galaxie. Poţi 
să continui partida.

Următoarele două pagini conţin explicaţii detaliate a fiecăreia dintre cele 8 cărţi aventură. Când dezvălui o carte 
nouă, caut-o la pagina 12 sau 13, citește regulile și aplică efectele. Continuă în acest mod până când ai completat 
toate aventurile din pachet.
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CĂRŢI AVENTURĂ
PLANETE
O carte Planete are de la 2 la 4 rânduri de pe 
care poţi lua bunuri. Aterizarea pe o planetă 
te va costa numărul de zile de zbor indicat 
în colţul dreapta jos. Dacă vrei să aterizezi, 
pune marcatorul (cel suplimentar care stă 
în faţa ta) pe planeta aleasă. Doar un singur 
marcator poate fi pe un rând.

Liderul alege primul, urmat de ceilalţi jucători, în ordinea 
marcatoarelor de pe tabla de zbor. Nu este obligatoriu 
să aterizezi. De fapt, jucătorii aflaţi în top pot ocupa 
toate planetele, blocând astfel posibilitatea de a ateriza 
a celorlalţi jucători.

Jucătorii care au ales să aterizeze încarcă bunurile indicate 
pe navele lor. (Vezi Cum obţii bunuri la pagina 11). În acest 
moment, bunurile pot fi rearanjate sau decartate. Este permis 
să aterizezi doar pentru a nu îi lăsa pe alţii să facă asta, 
chiar dacă nu mai ai unde să încarci bunuri, dar asigură-te 
că merită pierderea zilelor de zbor.

O dată ce toată lumea a decis dacă aterizează, cei care au 
aterizat își mută marcatoarele navă înapoi atâtea spaţii, 
începând cu cel care este ultimul pe tabla de zbor.

NAVĂ ABANDONATĂ
Dacă găsești o Navă Abandonată, nu e de 
bine! Probabil există un protocol care 
trebuie respectat atunci când se întâmplă 
chestiile astea, dar cui îi pasă? Repară nava 
abandonată și vinde-le-o cu un preţ bun. 
(Cu siguranţă o parte din echipajul tău este 
sătul de tine până acum și au făcut economii 
pentru o navă a lor.)

Doar un singur jucător poate beneficia de această 
oportunitate. Liderul decide primul.  El poate înapoia 
numărul de figurine de echipaj indicat în schimbul 
numărului de credite cosmice indicat. Acest lucru costă 
și un anumit număr de zile de zbor.

Dacă liderul alege să nu profite de această oportunitate 
decizia va reveni următorului jucător de pe tabla de zbor 
și tot așa. Atunci când un jucător decide să repare nava, 
ceilalţi jucători nu mai pot face acest lucru.

Câteodată vei găsi o navă pe care vei fi tentat să o păstrezi 
pentru tine. Nu fi hapsân. Dă nava echipajului tău. Probabil 
există un motiv pentru care acea navă a fost abandonată.

STAŢIE ABANDONATĂ
Probabil că în haosul care era atunci când 
locuitorii de pe această staţie se grăbeau să 
o abandoneze, ei au lăsat ceva bunuri în urmă. 
Pentru a căuta staţia spaţială va fi nevoie de 
mulţi oameni. Pentru a profita de această 
oportunitate trebuie să ai cel puţin atâţia 
membri ai echipajului cât cere cartea.

Doar un jucător poate beneficia de această oportunitate. 
Liderul decide primul. Dacă liderul nu are destul echipaj sau 
nu vrea să piardă zile de zbor, poate pasa oportunitatea spre 
următorul jucător de pe pista de zbor. Când cineva decide să 
andocheze, ceilalţi jucători nu o mai pot face.

Când andochezi pe o staţie spaţială, ia numărul de bunuri 
indicate pe carte și pune-le pe nava ta. (Vezi Cum obţii 
bunuri la pagina 11.) În acest moment poţi rearanja sau 
decarta bunuri. Mută marcatorul navă înapoi cu numărul 
de zile de zbor indicat pe carte.

De notat faptul că pe o Staţie abandonată nu pierzi echipaj.

CONTRABANDIȘTI
Contrabandiștii și alţi inamici reprezintă un 
pericol pentru toată lumea, dar ei atacă 
navele inamicilor pe rând. Prima oară atacă 
liderul. Dacă sunt victorioși, atacă jucătorul 
următor la rând și tot așa până când au 
atacat toţi jucătorii sau până când un 
jucător îi învinge.

Colţul superior drept al cărţii indică ce se întâmplă dacă 
pierzi. (Acești contrabandiști îţi iau cele mai valoroase 
2 bunuri. Dacă nu mai ai bunuri, îţi iau în schimb baterii.) 
Partea inferioară a cărţii arată ce obţii dacă îi învingi. (Dacă 
învingi Contrabandiști, poţi să încarci bunurile indicate – 
vezi Cum obţii bunuri la pagina 11.)

Puterea unui inamic este dată de numărul scris lângă 
simbolul de tun (Acești contrabandiști au putere 4.)

Liderul însumează puterea navei sale, plătind pentru 
tunurile duble pe care le folosește. Dacă această putere 
este mai mare decât cea a inamicilor, jucătorul câștigă 
și poate lua recompensa, pierzând zile de zbor. Dacă un 
jucător câștigă, inamicii pleacă iar jucătorii ceilalţi nu mai 
sunt atacaţi.

Dacă jucătorul pierde (puterea sa este mai mică decât 
a inamicului), va trebui să plătească penalizarea 
specificată în jumătatea de sus a cărţii. Apoi inamicul 
atacă jucătorul următor.

În caz de egalitate (atunci când jucătorul are puterea egală 
cu cea a inamicului), jucătorul nu păţește nimic, dar nici 
inamicul nu e învins. Inamicul atacă apoi pe jucătorul 
următor.

Un exemplu complet este detaliat pe pagina 14.
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SPAŢIU LIBER
Spaţiul Liber este ca o pistă deschisă pentru 
curse. Fiecare jucător are șansa să câștige 
zile de zbor.

Fiecare jucător declară puterea motoarelor 
sale, începând cu liderul, și continuând în 
ordinea rachetelor de pe tabla de zbor.

Trebuie să decizi dacă folosești baterii ca să folosești 
motoare duble când e rândul tău să declari puterea 
motoarelor (vezi pagina 11). Apoi îţi muţi imediat 
marcatorul rachetă înainte cu atâtea spaţii goale. Asta 
îţi poate permite să întreci jucătorii aflaţi înaintea ta 
(spaţiile ocupate sunt sărite) și poate chiar să devii lider.

ROI DE METEORIŢI
Un Roi de meteoriţi îţi pot zgâria vopseaua 
destul de rău. Pe această carte vor fi mai 
mulţi metoriţi mari și/sau mici plus direcţiile 
din care vin. Meteoriţii se rezolvă unul câte 
unul. Ei afectează toţi jucătorii în același 
timp.

Pentru fiecare meteorit, liderul aruncă două zaruri. Suma 
zarurilor determină rândul sau coloana unde acel meteorit 
va lovi navele. Numerele rândurilor sau ale coloanelor le 
găsești pe marginea tablei tale de navă. Fiecare jucător 
primește meteoritul său personal și verifică să vadă dacă îi 
lovește sau nu. Dacă nu ești lovit, fă următoarele:

 Un meteorit mic va ricoșa nevinovat de pe o navă 
bine construită. El reprezintă o problemă doar dacă 
lovește un conector expus. În acest caz, încă mai 
poţi evita stricăciunile dacă alimentezi cu energie 
un scut care protejează acea parte. Trebuie să 
plătești 1 jeton baterie pentru asta. Dacă nu poţi 
sau nu vrei să eviţi impactul, componenta pe care 
meteoritul o lovește este distrusă. Scoate-o de pe 
tablă și adaug-o la teancul de componente pierdute 
în acest mod.

Un meteorit mare este, normal, mai periculos. El 
va deteriora chiar și o navă bine construită iar 
scuturile nu îl pot opri. Singura șansă este să 
îl distrugi. Îl poţi distruge doar dacă ai un laser 
îndreptat spre el în aceeași coloană. Dacă este 
un tun dublu va trebui să plătești 1 baterie verde 
pentru a-l alimenta. De obicei meteoriţii mari vin 
din faţă, de asta îţi recomandăm să oferi mai 
multă atenţie tunurilor îndreptate în faţă.

Dacă nu distrugi un meteorit mare, componenta pe care 
o lovește este distrusă.

ZONĂ DE LUPTĂ
Adevăratul test al unei nave spaţiale este să 
zboare printr-o zonă de luptă. Cartea Zonă de 
Luptă are 3 linii care sunt evaluate în ordine. 
Fiecare linie dă un criteriu și o penalitate 
pentru jucătorul care este cel mai slab în 
acel domeniu.

Prima dată, jucătorul care are cel mai mic echipaj pierde 
3 zile de zbor.

Apoi, jucătorul cu cele mai slabe motoare pierde doi membri 
ai echipajului. Jucătorii calculează puterea motoarelor în 
ordine, începând cu liderul, precizând dacă plătesc baterii 
sau nu pentru a activa motoare duble.

La final, jucătorul care are cele mai slabe tunuri este ameninţat 
de foc laser slab și foc laser puternic care vin din partea din 
spate a navei. Din nou, jucătorii decid in ordine, începând cu 
liderul, pentru care tunuri duble plătesc.

Loviturie focurilor de tun se tratează ca loviturile cauzate 
de meteoriţi doar că sunt mult mai greu de apărat. Fiecare 
lovitură are o direcţie. Jucătorul aruncă cu două zaruri 
determinând astfel rândul sau coloana de unde vine focul, 
astfel determinând care componentă a navei (dacă este 
cazul) este în pericol.

 Singurul mod în care poţi să te aperi de focul slab 
de tun este cu un scut care protejează nava în acea 
direcţie. Acesta poate fi alimentat cheltuind 
1 baterie verde. În caz contrar, componenta este 
distrusă.

Nu există nici un mod în care te poţi 
apăra de focurile de tun puternice. 

Singura speranţă este să dai cu zarurile un număr 
destul de mare sau mic încât acestea să rateze 
nava. În caz contrar, componenta lovită este 
distrusă.

În fiecare criteriu – cel mai mic echipaj, cele mai 
slabe motoare, cele mai slabe tunuri – este posibil ca jucătorii 
să se afle la egalitate. În caz de egalitate, va suferi penalizările 
jucătorul care e mai avansat pe tabla de zbor. (De obicei e bine 
să fii în faţă, dar nu și într-o zonă de luptă).

Un exemplu complet al Zonei de luptă pentru zborul de 
acomodare este la pagina 14.

PRAF DE STELE
Cărţile galbene sunt evenimente speciale. 
În zborul de acomodare, singurul eveniment 
special este Praf de stele. Fiecare jucător 
pierde câte 1 zi de zbor pentru fiecare 
conector expus. (Fiecare conector expus 
se numără o singură dată, indiferent dacă 
are o ţeavă, două sau e universal.). În ordine 
inversă, începând cu ultimul jucător, fiecare jucător numără 
conectorii expuși și se mută înapoi tot atâtea spaţii.
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EXEMPLU: 
CONTRABANDIȘTI

Roșu, Verde și Albastru străbat Galaxia 
în această ordine. Se întâlnesc cu 
contrabandiști cu puterea 4.

Roșu este liderul. Puterea maximă a tunurilor sale 
este 5 (2 din tunuri simple, 2 pentru tunul dublu 

direcţionat în faţă, 1 pentru tunul dublu direcţionat 
spre lateral) dar asta ar costa 2 baterii și are doar 1. 

Decide să o folosească, având o putere de 4, la egalitate 
cu contrabandiștii. Rezultatul este egalitate și nu i se 

întâmplă nimic lui Roșu. Are noroc. Dacă pierdea lupta, 
Contrabandiștii i-ar fi luat 1 cub roșu și 1 cub galben.

Următorul este Verde. Plătind 2 baterii, are puterea 
de 4 ½. E de ajuns să îi învingă pe contrabandiști și să 
le ia 2 bunuri. (Decartează cubul albastru pentru că nu 
încape în navă). Mută și racheta înapoi un spaţiu gol.

Albastru are noroc că a zburat la final. Nu poate să 
obţină o putere mai mare decât 3, așadar ar fi pierdut 

un cub albastru și 1 baterie. Dar Contrabandiștii au 
fost învinși iar această aventură nu îl afectează.

EXEMPLU: ZONĂ DE LUPTĂ
Verde și Galben străbat Galaxia în 
această ordine, văzându-și de treaba 
lor, când intră într-o zonă de luptă.

Mai întâi, Verde și Galben compară 
echipajele. Pentru că Galben are echipaj 
mai mare, Verde se mută în spate cu 
3 zile de zbor. Galben devine lider.

Apoi își compară puterea motoarelor.

Galben are o putere a motoarelor de 3. Nu are motoare 
duble, așadar nu trebuie să ia nici o decizie.

Verde poate să aibă o putere a motoarelor de 1, 
3 sau 5, în funcţie de câte baterii vrea să consume.

Galben este lider acum, așadar dacă au putere 
egală a motoarelor, Galben va trebui să plătească 
penalizarea și Verde nu. Verde decide să consume 

1 jeton. Galben pierde 2 membri de echipaj.

În final, compară puterea tunurilor. Din nou sunt la 
egalitate și din nou Galben este cel lovit de tunuri.

Mai întâi, aruncă zarurile pentru tunurile cu 
foc slab. Galben obţine 5 și 2, suma fiind 7. Nu are 
scuturi, așadar motorul din coloana 7 este distrus. 

Galben îl pune în teancul cu decartări.

Pentru tunurile cu focul puternic, obţine 1 și 4. 
Este o ratare – nu e nici o componentă pe coloana 5.

(Dacă obţine 7 din nou, cabina de start a jucătorului 
galben ar fi distrusă, pierzând și motorul din dreapta).

În final, Zona de luptă este acum evaluată. 
Verde îi dă pachetul de aventuri lui Galben, 

care dezvăluie cartea următoare.

5   6   7   8
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FINALUL CĂLĂTORIEI

VICTORIE

CE URMEAZĂ?

RECOMPENSĂ PENTRU
LIVRAREA COMENZII

Aici vezi câte credite primești pentru că ai terminat 
cursa. Jucătorul care e în faţă primește cele mai multe 
credite, al doilea primește al doilea premiu și tot așa.

PREMIU PENTRU NAVA
CEA MAI ARĂTOASĂ

Acest premiu îi revine jucătorului care 
deţine nava cea mai arătoasă. Numără 
conectorii expuși de pe nava ta. (Fiecare 

conector se numără o singură dată, indiferent dacă sunt 
mai multe ţevi pe același pătrat.) Cine are cei mai puţini 
conectori expuși primește numărul de credite indicat. 
În caz de egalitate, toţi jucătorii aflaţi la egalitate 
primesc premiul.

VÂNZAREA BUNURILOR

Pune înapoi la bancă toate bunurile tale și ia creditele 
cosmice indicate pe lista de preţ.

PIERDERI
Acum trebuie să livrezi componentele 
navei tale Companiei S.R.L. Pentru 
fiecare componentă pe care ai 

pierdut-o  pe drum pierzi 1  credit cosmic. (Când ai 
pierdut componente, le-ai pus în teancul de componente 
decartate de pe tabla ta de navă, așadar este ușor de 
ţinut evidenţa la numărul de componente pierdute.)

Însumează toate creditele cosmice. Dacă suma e mai 
mare decât 1, aţi câștigat!

Scopul vostru era să faceţi bani și aţi făcut. Și ce dacă alţi 
bufoni au făcut mai mult?

Bineinţeles, jucătorul care a obţinut cele mai multe 
credite este un pic mai mult câștigător decât ceilalţi.

După ce ai completat primul zbor, vei ști elementele de 
bază ale meseriei de camionagiu prin galaxie și vei fi 
pregătit să îţi începi cariera de camionagiu profesionist. 
Camionagii profesioniștii conduc nave mai mari și se 
confruntă cu provocări mai mari. Primesc o prognoză 

a rutei ca să construiască nave care sunt mai pregătite 
pentru aventurile specifice care îi așteaptă. Și au aliaţi 
extratereștri! (Dacă reușesc să cupleze sistemele lor 
de suport pentru viaţă). Ca să îţi începi cariera de 
camionagiu profesionist, întoarce pagina!

Călătoria se termină atunci când toate cele 8 cărţi de aventură au fost parcurse. Acum e momentul să livrezi 
ţevile de canalizare!

Tabla de zbor descrie ce recompense și ce penalităţi primești la finalul zborului.
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Felicitări pentru încheierea primului tău zbor! Presupunem că ai ajuns până la capăt pentru că alternativa – 
pierderea navei – nu a fost explicată încă. Defapt, există câteva aspecte pe care nu le-am explicat, dar acum că 
ai completat zborul de iniţiere, credem că ești pregătit pentru ele.

ALEGE NIVELUL
Camionagiii experimentaţi pot să conducă nave mai mari, să confrunte 
mai multe provocări și mai multe surprize. De acum, înainte să începi să 
construiești nava pentru un zbor, trebuie ca toţi jucătorii să stabilească 
nivelul – I, II sau III. Folosește tabla de zbor și tabla de navă care 
corespund acelui nivel.

Nivelul I este bun pentru a învăţa noi jucători. E și cel mai rapid zbor. 
Nivelul III oferă provocarea completă Galaxy Trucker, și durează cel mai 
mult. Nivelul II, bineînţeles, e situat undeva la mijloc.

PACHETUL CU AVENTURI
TEANCURI DE CĂRŢI
Înainte să începeţi să construiţi navele, cineva trebuie să 
formeze 4 teancuri cu cărţi aventură. Compoziţia fiecărui 
pachet este ilustrată pe tabla de zbor.

REGULI SUPLIMENTARE DE CONSTRUIRE A NAVEI

De notat că recompensele 
pentru completarea 

unui zbor de nivel mai 
mare sunt mai mari.

PREVIZIUNEA ZBORULUI
Cele 3 teancuri de sub tabla de zbor reprezintă previziunea zborului din partea S.C. Compania S.R.L. După ce ai 
adăugat cel puţin o componentă navei tale, te poţi uita la oricare teanc. Nu poţi adăuga componente când te uiţi 
la cărţi. Când returnezi teancul, poţi să continui să construiești sau să te uiţi prin altul. Te poţi uita la aceste cărţi 
de câte ori vrei, până când completezi nava. De menţinut că ridicarea unui teanc lipește ultima componentă luată 
navei tale, la fel cum se întâmplă și când iei o nouă componentă.

PREGĂTIREA PENTRU ZBOR
Teancul aflat deasupra tablei rămâne ascuns. Nimeni nu se poate uita prin el, iar 
acele aventuri vor fi o surpriză pentru toţi în timpul zborului. Când toţi jucătorii 
termină de construit, liderul combină toate cele patru teancuri de cărţi și le 
amestecă bine. Prima carte trebuie să se potrivească cu nivelul zborului. Dacă 
e necesar, amestecă-l din nou pînă se potrivește.

Un zbor de nivelul III folosește 2 cărţi de nivelul III, 
1 carte de nivelul II și 1 carte de nivelul I în fiecare teanc.

Amestecă pachetele relevante și trage cărţi pe verso ca să formezi 
fiecare teanc. Pune 3 teancuri sub tabla de zbor și unul deasupra.
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REZERVAREA 
COMPONENTELOR

Când construiești, poţi să 
rezervi până la 2 componente. 
Acestea sunt puse în colţul 
superior dreapta al tablei tale 
de zbor. Nu le poate lua nimeni 

de la tine și le poţi adăuga navei tale oricând în timpul 
etapei de construcţie. Când adaugi una, faci loc unei 
noi componente dar nu poţi să ai mai mult de două în 
rezervă. Nu poţi să returnezi o componentă rezervată.

Dacă o componentă e rezervată dar nu e adăugată 
navei tale, o lași pe tabla ta pornind teancul cu decartări. 
La finalul zborului se numără împotriva ta drept 
componentă pierdută.

Nimănui nu îi pasă că acele componente sunt lăsate pe 
jos la locul de lansare, nici că acest gunoi valorează doar 
o mică parte din amenda care o va da Compania S.R.L. 
Un contract semnat e sfânt.

CRONOMETRUL
Pornește cronometrul pe acest spaţiu de pe tabla de zbor. Jucătorul care 
întoarce clepsidra trebuie să spună tot atunci „Start!“.

FINALIZAREA NAVEI
Poţi să finalizezi construirea navei oricând. Ca să 
finalizezi, pune-ţi racheta pe unul dintre spaţiile de start 
care nu a fost ocupat de altcineva. (Poţi să alegi orice 
spaţiu gol de start, cu excepţia celor ce conţin numere 
mai mari decât numărul de jucători. În general, cei mai 
mulţi jucători vor să fie cât mai în faţă).

După ce s-a epuizat timpul de pe ultimul spaţiu, 
jucătorul care a întors clepsidra trebuie să spună 
„Stop!“. Toţi jucătorii care încă construiau trebuie să 
se oprească imediat și să ocupe un spaţiu de start, cel 
mai bun spaţiu revenindu-i jucătorului care își plasează 
primul racheta.

Întoarce clepsidra pe ultimul spaţiu. Poate fi făcută 
doar de un jucător care a terminat de construit (și doar 
după ce timpul s-a epuizat pe spaţiul anterior). 

VERIFICARE
După construire, verificaţi-vă navele între voi. Dacă nava 
ta încalcă una sau mai multe reguli de construire, pierzi 
componente până când nava e conformă regulilor. 
Pune acele componente (inclusiv cele care cad pe 
locul de lansare) în teancul cu decartări. Se consideră 
componente pierdute pe drum.

Dacă o greșeală nu este descoperită până la etapa de 
zbor, jucătorul trebuie să corecteze imediat greșeala 
conform descrierii de mai sus și să plătească băncii 
1 credit cosmic pentru încălcarea regulilor fizicii.

Întoarce clepsidra pe spaţiul următor. Orice jucător poate face 
asta după ce s-a epuizat timpul. Dacă nimeni nu vrea să întoarcă 
clepsidra, jucătorii continuă să construiască până când cineva 
decide să o întoarcă sau până când toţi jucătorii termină de 
construit. Tablele au numere diferite de spaţii pentru clepsidră. (Pe 
o tablă de nivelul I, poţi sări acest pas și să te duci direct la ultimul 
spaţiu).
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EXTRATEREȘTRI
COMPONENTE DE 
SUSŢINERE A VIEŢII

Ce sunt acele componente ciudate pe 
care nu am vrut să le explicăm mai 
devreme? Sunt sisteme de susţinere 
a vieţii pentru extratereștri.

Pentru ca un sistem de susţinere a vieţii 
să funcţioneze, el trebuie să fie conectat 
cu o cabină. Acest lucru face cabina 
locuibilă de extratereștrii de culoarea 

respectivă. Nu poţi pune un extraterestru în cabina de 
început, cabina piloţilor. (Spun că nu le place mirosul).

Oamenii din echipaj poartă costume speciale, așadar 
se pot duce în orice cabină, chiar dacă are atașat un 
sistem de susţinere a vieţii pentru extratereștri.

PLASAREA ECHIPAJULUI
Figurinele echipajului sunt plasate respectând 
următoarele reguli:
• În cabina pilotului se pun 2 oameni. Niciunul din 

aceștia nu ești „tu“. Dar vor fi colegii tăi foarte 
apropiaţi într-o călătorie lungă și peste ceva vreme 
este foarte probabil să începi să crezi că sunt tu.)

• Într-o cabină care nu este alăturată unui sistem de 
susţinere a vieţii încap 2 oameni.

• Într-o cabină care este alăturată unui sistem 
de susţinere a vieţii se pun fie 2  oameni fie 
1 extraterestru de culoarea sistemului respectiv.

• Într-o cabină care este alăturată câte unui sistem de 
susţinere a vieţii de fiecare culoare se pun fie 2 oameni, 
fie 1 extraterestru mov fie 1 extraterestru maro.

• Nu poţi pune mai mult de 1 extraterestru din fiecare 
culoare pe nava ta.

Posibilităţi de plasare a echipajului. De notat că 
nu poţi plasa 2 extratereștri mov în nava ta.

Dacă un jucător dorește să aleagă oameni sau extratereștri 
în funcţie de ce fac ceilalţi jucători, atunci jucătorii ar 
trebui să plaseze echipajul în ordine, începând cu liderul.

ABILITĂŢILE 
EXTRATEREȘTRILOR
Extratereștrii sunt membrii ai echipajului și sunt 
luaţi în calcul pentru cărţi ca Zonă de Luptă sau Staţie 
Abandonată. Îi poţi trimite pe o Staţie Abandonată sau îi 
poţi da traficanţilor de Sclavi.

Dezavantajul de a lua un extraterestru la bord este că el 
ocupă locul pentru doi oameni. Normal, există și avantaje.

Extratereștrii mov sunt o specie de războinici. Dacă ai 
un extraterestru mov primești +2 la puterea tunurilor. 
(Dacă puterea tunurilor tale fără el este 0, nu vei primi 
acest bonus. Nu va lupta în spaţiu cu tentaculele goale.)

Extratereștrii maro sunt mecanici iscusiţi. Dacă ai un 
extraterestru maro, primești +2 la puterea motoarelor. 
(Dacă puterea motoarelor tale este 0 fără el, nu vei primi 
acest bonus. El nu va împinge nava.)  

LOVITURI PRIMITE 
DE SISTEMELE DE 
SUSŢINERE A VIEŢII
Dacă nava ta pierde un sistem de susţinere a vieţii iar 
acest lucru ar însemna ca un extraterestru să rămână 
întro cabină care nu îl mai poate susţine, înapoiază acel 
extraterestru la bancă. (El părăsește nava într-o capsulă 
de salvare, normal.)

eBook disponibil în engleză și cehă!

Cam cât de mult au nevoie 
extratereștrii de aceste sisteme de 
suport? De ce nu poartă costume 
spaţiale? Sau haine? Și de ce 
zboară cu camionagii? E posibil 
să găsești aceste răspunsuri în 
cartea lui Jason A. Holt Galaxy 
Trucker: Rocky Road.
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CĂRŢI AVENTURĂ SUPLIMENTARE
METEORIŢI MARI

Meteoriţii pot să vină spre 
nava ta din stânga, din 
dreapta sau chiar din spate! 
Meteoriţii mari care vin din 
faţă pot fi spulberaţi doar 
de un tun care e îndreptat 
în faţă aflat pe coloana de 
pe care vin meteoriţii, dar 
meteoriţii mari care vin din 
lateral sau din spate pot fi 

spulberaţi de un tun care e îndreptat în direcţia 
din care vine meteoritul și situat pe un rând sau 
coloană corespondentă sau adiacentă. E ilustrat și pe 
tabla de zbor.

Cele mai multe nave spaţiale sunt protejate de meteoriţi 
de mitraliere ce ţintesc automat, de rachete auto-ghidate 
sau de scuturi de dezintegrare. A ta este protejată de tunuri 
făcute din burghie de canalizare.

DUȘMANI AVANSAŢI
În varianta completă a jocului te vei întâlni cu Piraţi 
și Traficanţi de Sclavi. Când îi înfrângi nu primești 
bunuri – primești multe credite cosmice. Mută nava 
înapoi numărul indicat și ia creditele de la bancă. Dacă 
nu vrei să pierzi zile de zbor, poţi alege să nu iei creditele 
cosmice (sau bunurile în cazul Contrabandiștilor) și îţi lași 
nava unde e. În oricare caz, nici un jucător nu mai poate 
lua recompensa odată ce dușmanii au fost înfrânţi.

Dacă ești înfrânt de Traficanţii de 
Sclavi, ei te forţează să renunţi la 
o parte din echipaj. Tu alegi care 
oameni sau extratereștri să îi predai 
în schimbul libertăţii tale.

Dacă ești învins de Piraţi, ei vor trage 
spre nava ta. (Cartea indică puterea 
și direcţia focurilor de tun.) Ţine 
evidenţa jucătorilor învinși iar apoi 
primul care a fost învins aruncă cu 
două zaruri pentru a determina 
rândul sau coloana fiecărui foc. 
Această aruncare se aplică la toţi 
jucătorii înfrânţi. 

Focul mic de tun poate fi oprit doar de un scut orientat 
în direcţia corectă și alimentat cu o baterie. Focul mare 

de tun nu poate fi oprit. (Vezi Lovituri primite de nava ta 
la pag. 10.)

Notă: Când numeri puterea motoarelor sau a tunurilor, 
poţi să alegi să nu folosești baterii chiar dacă ai. Însă 
motoarele și tunurile obișnuite și extratereștrii sunt 
folosite automat, nu poţi decide să nu le folosești ca să 
ai o putere mai mică.

MAI MULTE EVENIMENTE 
SPECIALE

Epidemie te face să scoţi 1 membru 
de echipaj (om sau extraterestru) 
din fiecare cabină ocupată care este 
alăturată unei alte cabine ocupate. 
Pentru a putea evita un astfel de 
eveniment trebuie să îţi construiești 
nava în așa fel încât cabinele să nu 
fie conectate între ele. Dacă totuși 
ai cabine conectate între ele, ai 

putea să încerci să golești una dintre ele înainte ca 
epidemia să izbucnească.

Sabotajul distruge o componentă 
aleatorie din nava cu cel mai mic 
echipaj. (Dacă există egalitate între 
mai multe nave, cea care este în faţă 
este sabotată.) Pentru a selecta 
componenta, jucătorul afectat 
aruncă cu 2 zaruri pentru a determina 
coloana și cu 2 zaruri pentru 
a determina rândul. Dacă nu este nici 
o componentă la aceste coordonate, 

aruncă din nou zarurile pentru a obţine noi coordonate. 
Dacă nici acolo nu se află nici o componentă, mai aruncă 
odată. Dacă după trei încercări nu se nimerește nici 
o componentă, sabotorii renunţă și nu se întâmplă nimic.

Componenta care a fost distrusă de sabotori este pusă 
deoparte ca și cum ar fi pierdută în zbor, precum restul 
componentelor care ar trebui scoase în urma acestei 
distrugeri. O lovitură în mijlocul navei poate fi devastatoare.

CRIZĂ DE BUNURI
În zborurile de nivel mai mare, e posibil 
să nu fie destule bunuri. În această 
situaţie, jucătorii încarcă bunurile în 
ordine. Bunurile decartate de navele din 
faţă sunt disponibile pentru încărcare 

pe navele din spate. Jucătorii care nu mai au cuburi pentru 
încărcat sunt ghinioniști și tot trebuie să piardă zile de zbor.
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ABANDON
ABANDON FORŢAT
Această meserie este una riscantă și ar trebui să te 
aștepţi la pierderi. Doar nu pierde prea mult, că s-ar 
putea să pierzi și jocul.

Următoarele circumstanţe te scot forţat dintr-un zbor:

• Pierderea echipajului uman. Dacă pierzi ultimul 
astronaut uman, trebuie să renunţi. Membrii de 
origine extraterestră nu pot conduce singuri nava.

• Fără motoare în spaţiu deschis. În mod normal, poţi 
pluti până la final chiar dacă nava ta nu are motoare. 
Dar dacă ajungi într-o aventură Spaţiu Deschis, trebuie 
să declari o putere a motoarelor mai mare decât zero 
sau să renunţi la zbor.

• Întrecut de lider. Dacă liderul te întrece (adică ești în 
urma sa cu mai mult de 1 tură completă pe traseul de 
zbor) trebuie să abandonezi.

Verifici aceste condiţii doar după ce cartea aventură 
este complet aplicată. De exemplu, dacă pierzi ultimul 
astronaut uman într-o Zonă de luptă, trebuie să aplici 
toate liniile de pe carte înainte să părăsești zborul. În 
plus, dacă liderul te întrece în Spaţiu Deschis, încă îţi 
vine rândul să pornești motoarele și poate eviţi să fii 
întrecut de lider.

ABANDON VOLUNTAR
Dacă consideri că restul cărţilor aventură vor fi rele 
pentru tine, e posibil să fie mai bine să te retragi și 
să reduci pierderile. Poţi decide să abandonezi dar 
trebuie să faci asta înainte să fie dezvăluită aventura 
următoare. (Dacă decizi să abandonezi după ce ai văzut 
o carte, trebuie mai întâi să treci prin efectele acesteia).

Uneori reduci pierderile. Alteori, pierderile te reduc pe tine.

ULTIMUL ÎN VIAŢĂ
Dacă mai e doar un jucător după ce toţi ceilalţi au 
abandonat, acel jucător încearcă să finalizeze cursa 
singur. În acest caz, ignoră aventurile Zonă de luptă și 
Sabotaj (care penalizează jucătorul cu cele mai puţine 
motoare, tunuri sau membri în echipaj).

ATERIZARE RAPIDĂ
Indiferent unde părăsești zborul, S.C. Compania S.R.L. 
are întotdeauna un depozit aproape ca să primească 
ţevile pe care le transporţi (și să te taxeze pentru ţevile 
pe care le-ai pierdut). Dacă abandonezi:

• Scoate racheta proprie de pe tabla de zbor. Ești doar 
un spectator pentru restul zborului și nu ești afectat 
de nici o carte.

• Nu obţii recompense pentru ordinea în care ai 
terminat cursa (evident, pentru că nu ai ajuns la 
final). Când jucătorii concurează pentru cine are cei 
mai puţini conectori expuși, nava ta nu este luată în 
considerare.

• Îţi vinzi toate bunurile, dar la jumătate de preţ. 
Însumează preţul standard al tuturor bunurilor și apoi 
împarte la doi. (Rotunjire în sus).

• Trebuie să plătești penalizare pentru componentele 
pierdute pe drum. (Ce nu ai pierdut încă poate fi 
returnat la S.C. Compania S.R.L. fără penalizare, 
așadar plătești doar pentru cele din teancul cu 
decartări.)

Dacă abandonezi, poţi încă să „câștigi“ în sensul că 
orice profit e considerat o victorie. Și dacă obţii mai 
mult profit decât ceilalţi amatori care te-au acompaniat 
în acest zbor, ești încă o dată câștigător. În final, totul 
e despre credite cosmice.

Desigur, meseria asta are și alte compensaţii pe care 
mulţi camionagii le consideră mai importante decât banii. 
Spiritul de aventură. Și faima. Și gloria. Și onoarea. Și… 
pe cine prostim? Cu destui bani, poţi să cumperi aventuri, 
faimă, glorie și onoare și îţi mai rămâne și de-o pâine.
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PRIMUL ZBOR

Așadar ai zburat prin câteva roiuri de meteoriţi.
Și ai învins câţiva piraţi. Poate chiar te-ai strecurat 
printr-o zonă de luptă. Ei bine, este o provocare pe care 
nu ai văzut-o încă – testul final de îndemânare, viteză și 
curaj – vorbim despre Cursa Transgalactică.

În Cursa Transgalactică vei zbura de trei ori – nivelul I, 
nivelul II și nivelul III. Pentru fiecare zbor, vei construi 
o nouă navă. Creditele pe care le obţii într-un zbor se 
păstrează pentru următorul și vei acumula mai mult cu 
cât zbori mai mult prin Galaxie.

(Desigur, succesul nu e garantat. De exemplu, poţi 
să abandonezi un zbor. Dar chiar și atunci, vei reveni 
și vei construi o navă pentru următorul zbor. Și dacă 
pierzi cumva toţi banii, datoriile tale vor fi acoperite 
de străini cărora le plac poveștile despre camioane 

care explodează, și vei începe zborul următor cu zero 
credite.)

Pe lângă metoda obișnuită de a obţine credite, poţi să 
profiţi și de pe urma reputaţiei tale. În primul zbor, îţi 
vei face un nume și apoi vei încerca să beneficiezi de 
reputaţia ta în următoarele două zboruri.

Cursa Transgalactică folosește 
cartonașe cu titluri, dar numai unul 
per jucător. Alege numărul adecvat 
de cartonașe în mod aleator și 
pune-le în cutie pe restul.

Pregătește un zbor de nivelul I cu titlurile aflate pe faţa 
argintie lângă tabla de zbor. Jucătorii vor concura pentru 
aceste titluri. Fiecare are propriile criterii, descrise pe 
pagina următoare. Citește descrierile cu voce tare ca 
toţi jucătorii să știe ce încearcă să îndeplinească.

Apoi jucaţi primul zbor conform regulilor.

CUM OBŢII TITLURI
La finalul zborului, aplică recompensele și 
penalizările conform regulilor, cu excepţia că, 
în loc de recompensa pentru nava cel mai bine 

construită, jucătorii primesc premii conform criteriilor 
de pe titluri.

Doar jucătorii care au completat zborul pot obţine un 
titlu. Numără scorurile pentru fiecare titlu și oferă titlul 
jucătorului cu cel mai bun scor. De exemplu, titlul de 
Camionagiu Verde revine jucătorului care a terminat 
zborul cu cele mai multe componente pe bază de baterie.

Pentru fiecare titlu, toţi jucătorii cu cel mai bun scor 
obţin câte 2 credite (recompensa pentru nivelul I de 
nava cel mai bine construită), dar numai un jucător 

poate obţine cartonașul titlu. În caz de egalitate, obţine 
titlul jucătorul aflat în faţă pe pista de zbor.

Cazuri speciale: Dacă toţi jucătorii obţin zero pentru un 
titlu, îl obţine jucătorul care a terminat primul pe pista 
de zbor, dar nimeni nu primește credite pentru el. Dacă 
nici un jucător nu a completat zborul, nimeni nu obţine 
credite pentru titluri și titlurile sunt distribuite în mod 
aleator, câte unul fiecărui jucător.

DISTRIBUIREA TITLURILOR
E posibil ca fiecare jucător să obţină exact câte un titlu, 
dar e posibil și ca cineva – poate tu – să fie destul 
de isteţ și să câștige mai mult de un titlu. Dacă închei 
zborul cu mai multe titluri, trebuie să alegi unul pe care 
îl păstrezi și să le oferi pe celelalte jucătorilor care nu 
au încă un titlu. Când oferi titluri, le poţi da după plac 
sau să le dai în mod aleator. (De notat că aici e vorba 
de redistribuirea titlurilor. Jucătorii păstrează toate 
creditele obţinute în etapa de scor pentru titluri). Dacă 
mai mulţi jucători sunt în situaţia de a oferi titluri, 
decide primul jucătorul care e în faţă pe pista de zbor.

Pentru zborul următor, toţi jucătorii vor începe cu 
un titlu, chiar și cei care au abandonat primul zbor. 
Jucătorii își păstrează titlurile pentru restul Cursei 
Transgalactice.

Cursa Transgalactică are o tradiţie 
veche care începe în viitor. Ca să 
îi afli originile secrete, uită-te la 

campania din aplicaţia Galaxy Trucker. 
(E bună și ca să joci Galaxy Trucker 

cu prietenii și cu noi camionagii 
pe care îi vei întâlni online).

www.galaxytrucker.game
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TRANSPORTATOR DE MARFĂ
Știi toate metodele ca să obţii bunuri și 
ești întotdeauna pregătit să încarci mai 
multe. Se spune că ai căra o hoardă de 
ultramamuţi dacă ai crede că ai cui să îi vinzi.

Numără componentele de tip container care 
au cel puţin un cub.

Sfat: E important să ai multe containere, dar trebuie 
să zbori și înainte ca să nu ratezi oportunităţi să 
încarci. Nu uita că poţi să rearanjezi bunurile doar când 
încarci, așadar poate e o idee bună să îţi ţii cuburile 
împrăștiate… dacă îţi poţi păstra nava întreagă.

CAMIONAGIU VERDE
Adori zumzetul scuturilor, răcnetul motoarelor 
duble și șuierul tunurilor duble.

Numără componentele care folosesc baterii  
(scuturi, motoare duble și tunuri duble).

Sfat: Componentele baterie nu se numără, dar 
e bine să ai destule ca să îţi alimentezi toate chestiile 
faine.

XENONAVIGATOR
Extratereștrii adoră să zboare cu tine 
pentru că știi ce le place – intimitatea.

Pentru fiecare extraterestru de pe nava 
ta, însumează distanţa sa de mers până 

la cea mai apropiată cabină. Cea mai apropiată cabină 
e cea la care poate ajunge în cei mai puţini pași, 
mergând prin ţevi. De exemplu, o cabină adiacentă e la 
distanţă 1, dar numai dacă e cuplată. Dacă nu e cuplată, 
e posibil să nu fie cea mai apropiată. Dacă extraterestrul 
trebuie să treacă printr-o componentă intermediară ca 
să ajungă la cabină, e la distanţă 2. Și tot așa. Și 
o cabină goală poate fi cea mai apropiată.

Sfat: În scenariul ideal, vrei doi extratereștri cât mai 
îndepărtaţi între ei și departe de alte cabine.

CĂPITAN DE CROAZIERĂ
E o călătorie lungă. De ce să nu se bucure 
de ea pasagerii tăi? Adaugă niște ferestre 
panoramice și vei fi camionagiul cu care 
toţi vor să călătorească.

Numără cabinele ocupate care au o  priveliște.  
O cabină are priveliște dacă are cel puţin o latură 
netedă care nu e adiacentă altei componente.

Note: Partea netedă poate fi adiacentă unui pătrat gol, 
chiar și unuia înconjurat de componente. (Priveliștele 
spre grădină nu sunt la fel de populare ca cele de exterior, 
dar sunt apreciate). Uneori o cabină începe fără nici 
o priveliște dar poate deveni spectaculoasă atunci când 
o componentă e pierdută în timpul zborului. Cabina ta de 
start are conectori pe toate părţile, așadar nu va avea 
niciodată o priveliște.

MAISTRU INGINER
Nu știi doar cum să construiești o navă mare, 
dar știi și cum să o menţii întreagă pe durata 
zborului.

Numără componentele pe care le are nava ta.

Sfat: De obicei e mai simplu să numeri câte 
spaţii goale ai și să vezi cine are cele mai 

puţine… dacă zborul nu a fost foarte dur.

CORIDORIST
Ești un nonconformist – neconvenţional, avant-
gardist. Unii spun că ești nebun, să construiești 
nave cu coridoare atât de lungi. Alţii zic că ești cool.

Numără cel mai lung lanţ de componente 
de tip coridor. O componentă coridor 
e una cu doar 1 sau 2 conectori.

Sfat: O metodă ca să obţii un coridor lung e să 
construiești o tentaculă foarte lungă, dar poate fi 
mai bine să construiești un coridor buclă care se 
conectează cu restul navei la ambele capete.

AL DOILEA ZBOR
Cărţile aventură folosite în primul zbor sunt înlăturate 
din joc. Le poţi pune în cutie. Pregătește un zbor de 
nivelul II conform regulilor, cu o tablă goală și toate 
componentele pe verso. Din primul zbor păstrezi doar 
titlul și creditele.

Păstrează titlul în colţul stâng superior al tablei de navă, 
pe faţa argintie. În acest zbor, vei încerca să îţi aperi 
titlul.

La finalul zborului, în loc de premiul pentru 
nava construită cel mai bine, toţi jucătorii care 
și-au apărat cu succes titlul obţin câte 

4 credite. Îţi aperi titlul dacă ai finalizat zborul și ai cel mai 
mare scor pentru titlul tău. (Se calculează doar navele care 
au terminat zborul. În caz de egalitate, tot ţi-ai apărat 
titlul). Nu poţi să obţii credite pentru titlurile altor jucători. 
Toţi jucătorii își păstrează titlurile, chiar dacă nu și le-au 
apărat.

Toţi jucătorii care și-au apărat cu succes titlul îl întorc 
pe faţa aurie. Jucătorii care nu și-au apărat titlul îl 
păstrează pe faţa argintie.
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AL TREILEA ZBOR

TRANSPORTATOR DE MARFĂ
Nava ta a  intrat acum oficial în categoria 
de „transportator“. Mai multe reglementări 
enervante. Felicitări!

Dacă două containere de marfă sunt 
adiacente, ele nu pot depozita cuburi. 
Această restricţie se aplică și dacă nu 

sunt cuplate. Desigur, dacă unul dintre containere este 
pierdut în timpul zborului, celălat devine utilizabil.

CAMIONAGIU VERDE
Inspectorii de siguranţă ţi-au investigat 
navele foarte puternice, și au decis să scrie 
noi legi care se aplică doar pentru tine.

Nu poţi să ai jetoane baterie 
într-o componentă care este conectată 
direct de alta care necesită energie (un 

motor dublu, un tun dublu sau un scut). De exemplu, 
dacă o componentă cu baterii e cuplată de un motor 
dublu, nu pui baterii pe ea înainte de zbor.

XENONAVIGATOR
Ai făcut o treabă atât de bună transportând 
extratereștri încât clienţii tăi au devenit 
puţin răsfăţaţi. Sistemele de suport de viaţă 
trebuie să îndeplinească specificaţii riguroase.

Sistemele de suport al vieţii pentru 
extratereștri funcţionează doar 
dacă toţi conectorii se potrivesc 

exact. Așadar dacă o parte a conexiunii e un conector 
universal, componenta adiacentă trebuie să fie tot un 
conector universal – altfel sistemul nu are nici un efect.

CĂPITAN DE CROAZIERĂ
Datorită reputaţiei zborurilor tale plăcute, mulţi 
membri ai echipajului tău sunt defapt turiști… 
și au niște îngrijorări legate de siguranţă.

Fiecare conector expus reduce cu unu 
capacitatea cabinei. O cabină cu un conector 
expus poate găzdui un astronaut uman; nu 

poate găzdui un extraterestru. O cabină cu mai mulţi 
conectori expuși va fi goală. În plus, dacă o  cabină 
capătă un nou conector expus în timpul zborului, renunţă 
la un membru de echipaj din cabina aia indiferent dacă 
e sau nu peste capacitate. (Turiștii sunt pretenţioși).

MAISTRU INGINER
De data aceasta se crede că provocarea pe care 
ai acceptat-o e de nerealizat. Dar imaginează-ţi 
privirile lor când totul se potrivește perfect în 
ultimul moment… din nou.

În timp ce construiești, nu poţi să 
adaugi componente dacă nu ai pus 2 în 
rezervă. Nu vei adăuga aceste 

componente rezervate până când nu termină toţi 
jucătorii de construit. Nu sunt componente ușoare – 
cel puţin 5 părţi trebuie să conţină conectori. (În total, 
desigur. Știm că o componentă nu are 5 părţi). Alegi 
aceste componente conform regulilor, căutând prin 
grămadă și găsind două pe care să le pui în rezervă. 
Nu poţi să adaugi o componentă navei tale până nu 
umpli rezerva și nu poţi folosi componentele din rezervă 
când construiești. Când toţi jucătorii (inclusiv tu) au 
terminat de construit, arată-le cât de cool ești și adaugă 
cele două componente în găurile pe care le-ai lăsat în 
nava ta. Dacă nu poţi, ești penalizat pentru fiecare 
componentă nefolosită: Plătești 1 credit pentru fiecare 
parte cu un conector, apoi returnezi componenta în 
grămada de pe masă.

CORIDORIST
Ţi-au zis să nu construiești coridoare lungi. 
Ai râs de ei. Acum karma însăși a venit 
după tine.

Când o  componentă dintr-un coridor 
e distrusă, componentele coridor cuplate 
de ea cad. (Nu e o reacţie în lanţ – „căderea“ 

e diferită de „distrugere“). De notat că nu se aplică și 
componentelor cu conectori pe trei sau patru părţi.

Din nou, returnează cărţile aventură în cutie și 
pregătește-te pentru zborul următor – de această dată 
nivelul II.

În al treilea zbor, jucătorii care nu și-au apărat titlul pot 
să încerce din nou.

Jucătorii care și-au apărat titlul au acum titlu de aur, 
jucând cu un dezavantaj în plus. Însă cine își apără cu 
succes un titlu de aur va obţine o recompensă dublă și 
va avea un loc în Muzeul Celebrităţilor.

Jucătorii încearcă să își apere titlurile la fel 
ca în al doilea zbor. Cine apără cu succes 
un titlu de argint primește 6 credite.

Cine apără cu succes un titlu de aur primește 
12 credite.



CÂȘTIGĂTORII
După al treilea zbor, jucătorii dezvăluie câte credite au. 
Jucătorii care au terminat cu credite se pot considera 
câștigători. Pe deasupra, te poţi considera legendarul 
Orice-titlu-vrei-tu dacă ţi-ai apărat cu succes titlul aflat 
pe faţa aurie.

Cel mai tare Trucker este cel care a acumulat cele 
mai multe credite. Nu există departajări de egalitate. 
E destul loc în Galaxie pentru mai mulţi cei mai tari 
Truckeri.
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Rough Roads
Jocul poate să fie greu pentru jucătorii noi; însă după 
câteva zboruri vei înţelege lucrurile și vei învăţa cum să 
construiești nave mai bune. Nave care ajung de obicei la 
capăt întregi și cu profit mare. Apoi vei deveni nostalgic 
și îţi vei aminti de începuturile amuzante, când meteoriţii 
și piraţii îţi puteau face nava bucăţi, lăsându-te să plutești 
până la destinaţie cu o singură componentă cabină.

Ca să te întorci la acele vremuri, îţi prezentăm mini-
expansiunea Rough Roads (disponibilă acum doar în 
format digital).

Această mini-expansiune îţi permite să adaugi una (sau 
mai multe) cărţi Rough Roads zborurilor tale. Aceste 
cărţi adăugate în mod aleator îţi aduc provocări noi – și 
poţi fi sigur că navele tale se vor descompune, în timp 
ce lacrimi de disperare și bucurie se întorc pe chipul tău

Rough Roads poate fi adăugată oricărui zbor, inclusiv 
în Cursa Transgalactică. Mergi la acest link și urmează 
instrucţiunile.

cge.as/gterr


