
Za každým velkým vesmírným objevitelem 
stojí věrný kybernetický sluha. Tihle malí 
roboti vám pomůžou prozkoumat vesmír, 
o kterém shromažďují spoustu dat. Za pár 
korun si můžete z továrny pronajmout 
drona, který pomůže vašim pilotům v jejich 
objevitelských snahách.

OBSAH
• 20 žetonů dronů

• 1 karta továrny

Minirozšíření
od Scotta Almese



PŘÍPRAVA HRY
Položte kartu továrny vedle balíčku karet 
pilotů a položte na ni žetony dronů (4 na 
hráče).

PRŮBĚH HRY
Během hry můžete kdykoli 
aktivovat dvě jakékoli 
kostky, abyste pro pilota 
najali dron.
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Pokud zakončí tato loď 
svůj tah v neprozkoumaném 

vesmíru, získej 1 .

KNĚŽKA

1

Pokud zakončí tato loď 
svůj tah v neprozkoumaném 

vesmíru, získej 1 .

KNĚŽKA NEDOTKNUTELNÁ   
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Tato loď ignoruje veškeré
negativní efekty na  kartič-

kách průzkumu, nicméně si tuto 

 kartičku musíš stejně vzít.

dron polož na
       kartu pilota

aktivuj 
jakékoli 
2 kostky



Dron musí být umístěn na hráčově 
pilotovi, který na sobě ještě žeton 
dronu nemá. Každý pilot může mít 
jen jeden dron a pokud hráč nemá 
na nějakém pilotovi volné místo pro 
dron, nemůže dron najmout.
Stejně jako při najímaní pilotů, tak i při 
najímání dronu jsou kostky umístěny 
na aktivační kartu, ale NEJSOU použity 
pro své běžné akce. Jsou použity 
jen na najmutí dronů. Ostatní hráči 
mohou při zaplacení kultury použít 
akci jen druhé kostky v pořadí. NELZE 
následovat první kostku, ani NE-
LZE následovat akci najmutí dronu! 
Pokud si hráč najme pilota, kterým 
nahradí pilota s dronem, přechází 
tento dron na nového pilota. Původní 
pilot už loď neřídí a tak na sobě 
nesmí mít umístěný dron.



KONEC HRY A BODOVÁNÍ
Každý dron má hodnotu 

 a počítá se do počtu 
bodů získaných ve hře.

Na konci hry dron zdvojnásobuje počet 
vyznamenání za průzkum na kartě 
pilota. Každý znak tak má hodnotu 
dvou znaků namísto jednoho, když se 
na konci hry počítají bonusové body za 
vyznamenání.
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Když se tato loď přesune na 
kolonizační dráhu planety, ihned 
proveď akci uvedenou na planetě. 

AGENTKA 

proveď akci uvedenou na planetě. proveď akci uvedenou na planetě. 

dvojitá vyznamenání


