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Module Cards – Karty modulů
original name

name

module kind

effect

flavor text

Comand
center

Velitelské
středisko

Konstrukční

+3 M€ > Zdarma postav
(připoj) nový modul k tomuto.

Kapitán na můstku!

Dornmitory

Noclehárna

Konstrukční

Airlock

Přechodová
komora

Konstrukční

Tvé akce opravy tě stojí o 1 M€
méně.

Skočím ven a mrknu
nato.

Storage

Sklad

Konstrukční

Na začátku každého roku
dostaneš +2 M€

Rezervní zásoby.

Junkyard

Smetiště

Konstrukční

Ve svém tahu můžeš za akci
zahodit kartu z ruky.

Házejte ten bordel kam
patří.

Chrání tvou základnu před
událostí nezpůsobilá posádka.

V nulové gravitací síla
trochu ztrácí význam,
ale je třeba vypadat
sportovně.

Gym

Tělocvična

Obchodní

Obyčejná lůžková
kajuta.

> +1 M€
Casino

Kasíno

Obchodní

> +1 M€ za každý  modul
Velké sázky, velké
na tvé základně.
zisky. Kdo je ale vítěz?

Garden

Zahrada

Obchodní

 +1 M€ >přidej 2 nevyužité
členy posádky na tvůj centrální
modul.

Galerie

Obchodní
galerie

Obchodní

Extra docking
port

Přistávací
plocha

Podpůrné

Tvé akce stavba tě stojí o 1 M€
méně.

Nové dodávky jsou
opět snadnější.

Technical
support

Technická
podpora

Podpůrné

Základní cena tohoto modulu je
5 M€ (místo 6 M€).

Rozšiřuje hlavní
konstrukci základny.

Robotic arm

Robotická ruka

Podpůrné

Ve svém tahu můžeš za akci
přesunout jeden vnější modul
této základny na nové místo.

Dejte to sem.

Shipyard

Loděnice

Podpůrné

Workshop

Dílna

Podpůrné

>oprav 1 poškození na
této stanici.

A jeto! Zase jako nové,
Pane.

Library

Knihovna

Vědecké

Když si dobíráš karty na začátku
roku, dober si +1 kartu.

Literatura ti dává
výhodu.

Education
center

Školící
středisko

Vědecké

> Dober 1 kartu

Vesmírní kadeti!
Poslouchejte mě!

Lab

Laboratoř

Vědecké

> Dober 2 karty

Jsme zařízeni vším tím
moderním vybavením.
Podívej! Támhle je
další základna! To je
ale zajímavé co se jim
to tam děje ...

Poskytuje čerstvý
vzduch a odpočinek.

Aby jsi ji mohl postavit musíš již Máme zde suvenýry,
trička a luxusní zboží,
mít na své stanici modul.
navíc vše bez cla.
> +2 M€

Aby jsi ji mohl postavit musíš již
mít na své stanici modul. Pro budoucí podnikání.
> +1 vítězný bod

Observatory

Observatoř

Vědecké

+2 M€ > Vezmi do ruky 1
kartu události z
odhazovacího balíku.

Military
Comand

Vojenské
velitelství

Vojenské

+2 M€ > Zdarma postav
(připoj) nový modul k tomuto.

Příprava válečných
plánů.

Covert Ops

Tajné operace

Vojenské

> Umisť dočasné poškozený
na nějaký modul.

Agent Pomeranč se
hlásí do služby, Pane.

Shild
generator

Generátor štítu

Vojenské

Chrání stanici před Meteorickou
bouří a útokům ze zbraňové
Nic skrz něj neprojde!
platformy.

Strategic Ops

Strategické
operace

Vojenské

> Vyber hráče, který přijde o 1
Překazíme jejich plány.
M€ a 1 náhodnou kartu z ruky.

Weapon
Platform

Zbraňová
platforma

Vojenské

 +1 M€ > Poškoď libovolný
vnější modul. (nelze provést
pokud má cílová základna
funkční generátor štítu)

Recycling
center

Recyklační
centrum

Biologické

> Zahoď 1 kartu z ruky a
dober si 1 novou.

Life support

Podpora života

Biologické

Greenhouse

Skleník

Biologické

Produkuje velké
množství potravy a
kyslíku.

Living quarters

Obytný blok

Biologické

Prostorné osobní
kajuty.

Cíl zaměřen.
Je nutné efektivně
využívat omezené
množství zdrojů.
Umělý ekosystém v
provozu.

Core module Cards – Karty centrálních modulů
original name

name

Core module Centrální modul

Enhanced
Vylepšený
Core module centrální modul

Comercial core
Obchodní
module
centrální modul

Stabilizing
Stabilizační
Core module centrální modul

Coordination
Koordinační
core module centrální modul

module kind

Konstrukční

Biologické

Obchodní

effect

down text

Nelze poškodit. +6 M€ >
získej 1 nepoužitého člena
posádky a otoč tuto kartu.

Když připojujete nový
modul ke stanici,
umisťte ho tak jak je
zobrazen zde, s jeho
vstupními šipkami
napojenými na
výstupní šipky modulu
ke kterému se
připojuje.

Nelze poškodit.

flavor text

Když připojujete nový
modul ke stanici,
umisťte ho tak jak je
Nyní s
zobrazen zde, s jeho
dvoufázovým
vstupními šipkami
rozbočovačem
napojenými na
oxidu uhličitého.
výstupní šipky modulu
ke kterému se
připojuje.

Když otáčíš svůj 
centrální modul ´, tak si
Nelze poškodit. Na konci
můžeš vzít jeden z
každého roku obdržíš +2M€
těchto alternativních
pokud máš nějakého
modulů, pokud jsou Přijímací modul.
nepoužitého člena posádky na ještě dostupné, místo
centrálním modulu.
centrálního
modulu.
Čtěte více o Space
Station na
Zajišťuje
www.frysgames.se a pevnou hlavní
www.boardgamegeek.c konstrukci.
om

Podpůrné

Nelze poškodit. Všechny tvé 
moduly není možno poškodit.

Vědecké

Čtěte více o Space
Station na
Nelze poškodit. Když připojíš ψ
Koordinujeme
www.frysgames.se
a
modul (včetně tohoto) k stanici,
výzkum.
www.boardgamegeek.c
obdržíš +1 M€
om

Defense core
Obranný
module
centrální modul

Vojenské

Nelze poškodit. Každý rok
můžeš použít akci posádky
jednoho modulu dvakrát.

Když otáčíš svůj 
centrální modul ´, tak si
můžeš vzít jeden z
těchto alternativních
Zvyšujeme
modulů, pokud jsou efektivitu zbraní.
ještě dostupné, místo
centrálního
modulu.

Event Cards – Karty událostí
original name

name

card type

effect

flavor text

Bureaucracy

Byrokracie

Událost

High risk
project

Velmi riskantní
projekt

Událost

Sabotage

Sabotáž

Událost

Poškoď 1 nebo 2 moduly na
stanici hráče, který má více
vítězných bodů než ty.

Hlášení agenta v
utajení: Mise úspěšná!
Naše zařízení
dokážeme využít
naplno.

Odstraň 1 nepoužitého člena
Příliš mnoho
posádky ze stanice.
papírování.
Odstraň 1 nebo více nepoužitých
členů posádky, za každého
Je to oběť, ale udělám
odstraněného člena obdržíš +1
to.
M€.

efficiency

Efektivita

Událost

V tomto roce mohou být všechny
akce posádky na tvé stanici
použity dvakrát. Každá z nich
musí být hrána jako samostatná
akce.

Sponsored
repairs

Dotované
opravy

Událost

Odstraň 1 nebo 2 poškození ze
své základny.

Naštěstí máme dobré
známosti.

Meteor storm

Meteorická
bouře

Událost

Poškoď 1 nebo 2 vnější moduly
na libovolné stanici. (nelze
provést pokud má cílová
základna funkční generátor štítu)

Poplach! Blíží se
Meteory!

Crew rotation

Přemístění
posádky

Událost

Všichni hráči přesunou své
nepoužité členy posádky na
centrální modul stanice hráče
nalevo od nich.

Plány na umístění
posádky se změnily.

Odstraň 1 nebo 2 nepoužité
členy posádky z libovolné
stanice (nelze provést pokud má
cílová základna funkční
tělocvičnu) .

Flákači!

Unfit crew

Nezpůsobilá
posádka

Událost

Global
economic
crisis

Globální
ekonomická
krize

Událost

Lunchy delay Zpožděný start

Událost

Malfunction

Selhání

Událost

Research
funds

Fond pro
výzkum

Událost

Beyond repair

Odfláknutá
oprava

Událost

Cold war

Studená válka

Událost

New arrivals

Nováčci

Událost

Všichni hráči okamžitě ztrácí
polovinu svých peněz
(zaokrouhleno nahoru).
Až do konce roku nelze
umisťovat nové moduly.
Dočasně poškoď 1 nebo 2
moduly na libovolné stanici.

Ou, sakra ... kde mám
prachy?
Může za to počasí.
To mám jako
evakuovat celý modul
kvůli jedné závadě??!

Dostaneš +1 M€ a další +1 M€

Vyplatili jsme vám
za každý ψ modul na tvé
příspěvek na výzkum.
základně.
Odstraň poškozený vnější modul Je to horší než jsme
z libovolné základny.
čekali.
Hráč s nejvíce funkčními 
Vojenská převaha!
moduly obdrží 2 vítězné body
Muhehehehehee!
Přidej 2 nepoužité členy posádky Paráda! Velitelství
na centrální modul tvé stanice. konečně poslalo posily.

Visiting worker

Pracovní
návštěva

Událost

Accident

Nehoda

Událost

Uneventful
year

Klidný rok

Událost

Page A
Akce

moduly

Použij nepoužitou akci posádky
na základně libovolného hráče.
Musíš zaplatit cenu (členy
posádky, peníze), u prováděné
akce vybíráš cíl, dostáváš karty
nebo vítězné body, které akce
přináší.
Poškoď libovolný modul na
kterékoli základně.
Až do konce roku nelze hrát
události.

Jste velice štědrý, že
jste nám to dovolil
použít.

Co jsi přesně myslel
tím "ups"?
Práce jako každá jiná.

Player aid card – poradní karta
Page B
Začátek roku

Akce stavba
(6M€)

Konstrukční

1) Odstraň starou posádku () a umisť novou na
centrální modul.

Akce modulů

Vojenské

2) Obdržíš 5+X M€ (X = funkční moduly vybrané barvy).

Akce oprava

Obchodní

3) Odhoď či dober karty na ruku tak abys jich měl 5. Před
dobíráním můžeš 1 kartu z ruky odhodit.

Akce události

Podpůrné

Průběh roku

Akce Pass

Vědecké

1) Tahy hráčů, provádění akcí (seznam akci viz druhá
strana).

Akce Tržiště

Biologické

2) Když všichni passují, rok končí. (viz níže).
Konec roku
1) Hráč s největším množstvím funkčních modulů ve
vyhodnocované barvě obdrží 1 VB. (v posledním roce 2
VB).
2) Odstraň dočasná poškození.
3) Přesuň kostku určující rok hráči nalevo.

