
   

 
  

  סקירה כללית
  די סדר בכהפעולות לבצע ומבצעים אותן לפי מגוון שחקנים בוחרים הבכל סבב

או ניצחון נקודות  50שחקן צובר שהמשחק מסתיים כ. בנקודות ניצחוןזכות ל
 .נחשפוכשכל הכוכבים 

  

  למשחק הכנה

 שלו חלקי המשחק בצבעכל צבע ולוקח את חר כל שחקן בו: 

 11  שובייכלי  4, מפעלכלי  4, מושבהכלי  4, חלליתכלי  4, פעולהקלפי ,
 .עיוןדף  1, ניקודסמן  1

 במשחק שימו לב שישנם עוד כלים נוספים שאין להשתמש בהם. 

 עם הפנים מעלה על השולחן מערכות הכוכביםאת תשעת  הצב. 

 זוהי, הכוכב הלבן, סביב החמה במשחק ספר השחקניםכמ םכוכביב סמני הצ 
 .שלכם המערכת ההתחל

 אם . אחד מפעל כליומניח עליו  באקראי כל שחקן בתורו הופך סמן כוכב אחד
 . מחליפים אותו באחר באקראי, חייזריכוכב יוצא 

  מותר . כוכבים מערכתיד כל ל עם הפנים מטה סמני הכוכביםהנח את כל שאר
 .במערכת כוכבים 7-ל 3ין ב שיהיו

 עם הפנים מעלה, לפי סוג המשאב בקבוצות שונות םערימת המשאבי ארגן את. 

  עם הפנים מטה ם בערימהוהנח אותם החייזריחפצי הפלא ערימת ערבב את. 

  אחד מכל סוג ףלק, משאב פיקללעצמו שחקן לוקח כל. 

  מות והמק 12-משתמשים ב שחקנים 4-ו 3עבור . על השולחןלוח התכנון את הנח
 .המקומות 15משתמשים בכל , שחקנים 5עבור . על הלוח הראשונים

  המתאים והוא זוכה בסמן, שחקן הראשוןה שיהיה באקראישחקן בוחרים. 

  התכנון לוחב 0שלו על  הניקוד סמןאת כל שחקן מניח. 

 העמוק חלל"ת שלו בכל שחקן מציב את החללי ." 
 ).מערכות הכוכביםעמוק הוא כל מקום על השולחן שבין -חלל(

  
  בכל סבב שלביםה

1  

  :שלב התכנון

 אחרון קלף ניקודהוא השחקן ששיחק חדש  בסבב השחקן הראשון. 

 קלף משחק , וון השעוןלפי כיואז שחקן הראשון מה החל, כל שחקן
. לוח התכנוןב תמועם הפנים מטה ומניח אותו על אחד המקו אחד פעולה

  .מלא התכנון לוחעד שנמשך הליך זה 

2  

  :שלב הפעולה

  בגא את הקלפים לפי חושפים , לוח התכנוןמקומות בשמולאו כל הלאחר
 .אחד בכל פעם, פועלים לפיהםו המספרים

  בעל הקלףכש ,הרשומה בקלף הפעולהכל השחקנים רשאים לנצל את 
  .בכיוון השעוןמתחיל ואז ממשיכים  )לפי צבע קלף הפעולה(

  מסיימים את הפעולה הנוכחיתלא עוברים לפעולה הבאה עד שלא.  

3  

   :שלב הסיום

 אתהשחקנים מחזירים לעצמם , לאחר שמסיימים את הפעולה האחרונה 
רק שאותם הם מחזרים  לקלפי הניקודפרט (. שהם ניצלו הפעולה קלפי

 .)לאחר שניצלו את שלושתם

  נפתר מהעודפים, בסוף הסבב משאבים 10-שבבעלותו יותר משחקן.  

  
  הפעולקלפי ה

  :יצורי
  בחירה זו  .מוצגים בקלףהמשאבים השני מבין אחד בוחר  הפעולה קלףבעל

 . קלף זה נצליםמשפיעה על כל השחקנים שמ

 על כוכב  תחללי או המושב על כל מהסוג הנבחר דמשאב אח כל שחקן מקבל
 .על כוכב שכזה למפע עבור כל םשני משאביושנבחר  שמייצר את המשאב

 יוצאי דופן: 
o השחקנים לוקחים משאבים, י משאביםבמקרה שאין מספיק קלפ ,

 .נגמריםבכיוון השעון עד שהם החל מבעל הקלף ואז 
o מייצרים משאבים אינם כוכבים חייזרים. 

  :תנועה
 בכיוון , אחר כל שחקןלאחריו , אחת חללית רשאי להזיז קלף הפעולה בעל

 .חללית אחתרשאי להזיז , השעון

 שלו החלליות כל רשאי להזיז את הפעולה קלף בעל, אחר מכןל. 

 מבין התנועות הבאות תניתן לבחור באח, הגבלות התנועה: 
o  הכוכבים הרשומות על הקלףלאחת ממערכות תנועה. 
o  בין שני כוכבים באחת ממערכות הכוכבים הרשומות על הקלףתנועה. 
o  ממערכת כוכבים אל החלל העמוקתנועה. 

 עלות התנועה: 
o  ללא עלות –מהחלל העמוק לאחת ממערכות הכוכבים. 
o  אנרגיה 1 –מעבר ממערכת כוכבים לחלל העמוק. 
o  אנרגיה 1 –מעבר בין כוכבים באותה מערכת. 
o  אנרגיה 2 –מעבר בין כוכבים במערכות שונות. 

 כיצד לנוע: 
o בים באותה מערכת או בין כוכ, כששחקן מזיז חללית למערכת חדשה

 .אותם לחשוףכבים במערכת מבלי הוא רשאי להביט בכל הכו
o  לחשוף או  חשוףוכב לבחור האם להזיז את החללית לכהשחקן רשאי

 .אליו ואז להזיז את החללית שלוכוכב 
o של שחקן אחר ם/שחקן לא יכול להזיז חללית לכוכב עם כלי. 
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 כוכבי לכת חייזרים: 
o חפץ הוא שולף מייד קלף חושף ועובר לכוכב לכת חייזרי שחקן כש

 . באקראי פלאי חייזרי
o הוא , אם שחקן מעביר חללית לכוכב לכת חייזרי שכבר נחשף בעבר

  .אינו זוכה בקלף חפץ פלאי חייזרי
  :בנייה
  תשתיות מספררשאי לבנות  הפעולה קלףבעל. 

 שתית יחידהתשחקן בכיוון השעון רשאי לבנות כל , לאחר מכן. 

  את הסכום הנדרש לבנק ההוא משלם עלי, תשתיתכששחקן בונה. 

 ההוא אינו יכול לבנות אות, אם אין ברשותו כלי מתאים. 

 תשתיות: 
o מושבה 

 מסוג כלשהו( מחצב 1, אוכל 1, מים 1: עלות.( 
 שחקן  חלליתכוכב עם שחקן רשאי לבנות מושבה על : מידע 

מסוג סמן יחיד בכוכב יכול להיות רק  .בעבר שביּושאו כוכב 
 .מפעלאו  מושבה

 3-שחקן שבונה מושבה על כוכב לכת חייזרי זוכה ב: ניקוד 
 .מושבה שכזו לא מייצרת משאבים לעולם. נקודות ניצחון

o מפעל 
 מכל סוג מחצב 1: עלות. 
 מושבהבנויה בו כבר שחקן יכול לבנות מפעל על כוכב : מידע .

 .המושבה מוחלפת בסמן המפעל
 6-על כוכב לכת חייזרי זוכה ב מפעלשחקן שבונה : ניקוד 

 .משאבים לעולם לא מייצר השכז מפעל. נקודות ניצחון
o יישוב 

 אוכל 2, מים 2: עלות. 
 יכול ליישב רק כוכב מים או אוכל שבו יש לו שחקן  :מידע

 . חלליתאו  מפעל, מושבהכבר 
 נקודות ניצחון 4-מיישב זוכה מייד בשחקן ש :ניקוד. 
 מושבהאו  מפעלעל כוכב מיושב אפשר לבנות  :הערה . 

o חללית 
 מסוג כלשהו(מחצב נוסף  1, מחצב מכל סוג 1: עלות.( 
 החללית שנבנתה מונחת בחלל העמוק: מידע.  

  :מסחר
 לשחקןעל כל השחקנים להציג את המשאבים שלהם , כשחושפים קלף זה. 

  בהנחה ששני השחקנים , יכול לסחור עם שחקנים אחריםקלף הפעולה בעל
 . 2:1ביחס של  הוא יכול לסחור עם הבנק, כמו גם. על הסחר מסכימים

  לסחור אסורעל כל שאר השחקנים. 

 השחקנים מחזירים את קלפי המשאבים שלהם חזרה ליד, לבסוף. 
  
  

  

  :ניקוד
  יסודות המשחקבוחר אחד משני קלף ניקוד בעל קלף הפעולה כשחושפים 

 .וכל השחקנים אוספים ניקוד על פי בחירה זו, קלףעל גבי ה המופיעים

  סמן השחקן הראשוןכששחקן חושף קלף ניקוד הוא מייד לוקח אליו את. 

 המשחק יסודות: 
o ושתי  מושבהעל כל  אחת נקודה-כל שחקן זוכה ב: מפעלים/מושבות

 .במשחק מפעלעבור כל  נקודות
o במחשק חלליתכל  לע בשתי נקודותכל שחקן זוכה : חלליות. 
o על ידו כוכב מיושב על כל בשלוש נקודותכל שחקן זוכה : יישוב. 
o שהוא נמצא בה מערכתעל כל  בנקודה אחתכל שחקן זוכה : מערכות .

 ). בצבע שלויש כלי אחד או יותר זו במערכת : כלומר(
o ובכיוון  החל מהשחקן שמשמאל לשחקן הנוכחי: משאבים זהים

מאותו ) מינימום שניים(קלפי משאבים  להשליךכל שחקן יכול , השעון
קלף בעל . מושלך קלףכל  לע נקודה אחתסוג לבנק ולקבל בתמורה 

 .אחרוןהפעולה משחק 
o ובכיוון  החל מהשחקן שמשמאל לשחקן הנוכחי: משאבים שונים

סוגים מ) מינימום שניים(כל שחקן יכול לזרוק קלפי משאבים , השעון
בעל . מושלך קלףכל  לע נקודה אחתלבנק ולקבל בתמורה שונים 

 .אחרון הפעולה משחק

 הערות 
o נקודות ניתן לשחקן שהשיג את מירב הנקודות עבור היסוד  3של  תוסף

 .אף שחקן לא זוכה בתוסף, יקובמקרה של ת. שנבחר
o את קלפי הפעולה האלו לא מחזירים ליד עד ששלושתם נוצלו.  

  
  דברים נוספיםכמה 
  חפצי ניצול /פרטים מלאים לגבי השימוש בדף העיון ישנם: פלא חייזריםחפצי

 .לאחר השימוש בו הוא מוסר מהמשחק, פעמי-חפץ פלא הוא חד. הפלא

 נקודות  50-כשחושפים את כל כוכבי הלכת או שכשחקן זוכה ב :סוף המשחק
הזוכה הוא השחקן עם מספר נקודות הניצחון . המשחק נגמר, או יותר ניצחון

 .הגבוה ביותר

  
  

  מושגי תרגום

  אנגלית עברית

Action Cards  קלפי פעולה

 Starship pawns  כלי חללית
 Colony pawns  כלי מושבה
 Factory pawns  כלי מפעל
 Terraformer Pawns  כלי יישוב
 Scoring token  סמן ניקוד
 Reference Card  דף עיון

 Planning board  לוח התכנון
 Deep Space  חלל עמוק

 Alien Planets  כוכבים חייזרים


