
 

 شروع نبارا زیر رو کردن با بازیکنان دور، هر در. است دور سه شامل بازی این

 فضایی کشتی بهترین ساخت جهت قطعات بهترین گرفتن برای تالش به

حرکت  کسب موقعیت های مالی راه در ها کشتی که هنگامی. می کنند

 هر کنند. موانع دوری و ها تله تا از باید تالش بنمایند سعی بازیکنان ،کنند

خود  کار به سالم کشتی یک باباشد که  نفری اولین بازیکن سعی می کند تا

 .پایان می دهد

راز یک فبر  را ها آن و کرده تولید 1 کالس های کشتی بازیکنان ،اول دور در

  کالس بزرگ های کشتی دوم دور در .هاپ کوتاه و امن به پرواز در می آورند

 اما ،ارائه می کنند بیشتری های پاداشتر  طوالنی سفرهای

 ،هاقرارداد این برای. دارند همراه به نیز بیشتری خطرات

 اعتباری بندی رتبه تجربه با اضیانمتق تنها CORP شرکت

 نیاز صورت در که کند می تضمین را خالص ارزش و) قوی

 پیمانکار اموال از را بدهی گونه هر تواند می CORP شرکت

 .است پذیرفته را( کند آوری جمع

 آن سوم، دور در ه می شود.ساخت تر جسورانه یسفر برای  2

 و دورترین ایبر و کرده تولید را 3 کالس های کشتی ها

 .اندازند می راهبه  کهکشان های گوشه ترین خطرناک

 

و خوشنام را  تجربه با متقاضیان تنها کورپ شرکت

 که کند می تضمین خالص ارزش و) ی کندقبول م

 گونه هر تواند می CORP شرکت نیاز صورت در

 فتهپذیر را( کند آوری جمع پیمانکار اموال از را بدهی

 .است

 از را بدهی گونه هر تواند می کورپ شرکت نیاز صورت در

 (.کند دریافت پیمانکار اموال

 .نیدککسب  سوم دور پایان تا را کیهانی اعتبار بیشترین که است این بازی هدف



 

مربوط  بخش. بسازید کیی و بخوانید را ها کشتی ساخت مربوط به بخش. کنیدرا شروع  بازی، دور اول قوانین تمامی خواندن به نیاز بدون توانید می شما

 بقیه خواندن به نیاز شما آن زا پس تنها. دهید انجام پرواز تست و بخوانید را پرواز تست بخش. شوید آماده و مطالعه کرده را اندازی راه و سازی آماده به

 های دوم و سوم را بازی کنید.دور توانید میو پس از آن  خواهید داشت قوانین

 کشتی  نساخت

 هر .کنید می اضافه را جدیدی موارد و در ادامه کرده شروع قطعه یک با شما

 عاتقط. شود داده قرار موجود قطعه کنار خالی، مربع یک در باید جدید قطعه

 .داد قرار شده مشخص های مربع روی بر توان می فقط را

 دهدهن اتصال. است دهنده اتصال 4 تا یک و بردیکار بخش یک دارای قطعه هر

 .باشند عمومی یا دوگانه ،ساده توانند می ها

 یاد به را معروفاجراجوی م-مولتی میلیونر وایلد اندی، کلمات

 پروازافضا پیم با یک پرواز یادگیری برای راه بهترین": باشید داشته

 قوطس از قبل فقط را کلمات این اندی البته، ".ستاز آن ها یکیبا 

  گفته بود. خود یهواپیما

 حرف با فضایی کشتی صفحه یک بازیکن هر

"I" مربع  در را خود شروعقطعه . گیرد می

 دهنده نشان این. دهید قرار "I"دارای حرف 

 چهار مربع شروع، این از. شماست خلبان کابین

 .دارد وجود متفاوت رنگ یکبا  کدام هرو  عدد

 اضافی را به جعبه بازی برگردانید. قطعات

 رد را ها آن و بچرخانید پایین بهرو  را دیگر اجزای

وسط  دسترس همه باشد، ستون و در جایی که در یک

 .است انبار ستون ایندهید.  قرار میز

 "4"تا   "1"ی که از های کاشی ،ستون این نزدیک

 بازیکن سه برای "3"تا  "1")عدد گذاری شده اند را 

 قرار ردیف یک در( بازیکن دو برای "2" و "1" یا

 .دهید

 های اضافی را به جعبه بازی برگردانید. کاشی

 
 رو) قطعه کس یک هر "!برو": گوید می بازیکن جسورترین شدند، آماده همه که هنگامی

یک قطعه  دتوانی می فقط شما بار در هر. قاپد(ببر دارد ) میز وسط ستون از را( پایین به

 .خود گذاشته و رو کنید فضایی آن را روی صفحه کشتی سپس .بردارید

به  به رو را آن یا کنید اضافه خود فضایی کشتی به را آن یا: دارید امکان دو شما اکنون

 توانند می نانبازیک. شوند می ظاهر میز روی قطعات به رو بر بنابراین،. برگردانید  وسط میز

 داشتن یکبا بر قطعه ای بهتر، پیدا کردنشانس خود را به امید  یا قطعه را بردارند این

 .کنند امتحان پایین به رو قطعه

 ه می توانید سریعتا آنجا ک زیر، قوانین توجه به با. وجود نداردنوبت در اینجا برای بازیکنان 

 :کنید بازی

 االیب در باید دیگر دست. از وسط میز قطعه بردارید دست یک با توانید می فقط شما •

 .بگیرد قرار تان فضایی کشتی

. کنید اهدهمش میز همانجا وسط را آن و چرخانده را پایین به رو قطعه یک نمی توانید شما •

 .دارید گهن پایین به می برید رو خود کشتی فضای کشتی باالیکه  زمانی تا را آن باید شما

باز  ط میزوس به را آن یا نکرده اید اضافه خود فضایی کشتی به را آن قطعه که زمانی تا •

 .دیگر بردارید قطعه ای نمی توانید ،نگردانده اید

 ید،اکرده  اضافه خود فضایی کشتی به را آن که هنگامی را قطعه یک نمی توانید شما •

د که آن حرکت داده و ببینی را قطعه جدید که بگیرید تصمیم می توانید اما دهید. حرکت

 نظر وانیدت می رید،دامی  بر را دیگری قطعه شما که زمانی کنید. تا را کجا و چطور اضافه

 را آن آیا ینکها دهید، یا تغییر اید، داده قرار را خود قطعه آخرین که جایی مورد در را خود

 .کنید حفظ

در  راگ. متصل شود تان فضایی کشتی بقیه به باید ،می دهید قرار که قطعه ای هر

 انونیق تصور به باید اتصاالت تمام د،نوجود داشته باش چند طرف آن، قطعات دیگری

 یجادا دیگر طرف در را قانونی اتصال یک شده اضافه قطعه که زمانی تا. شوند جفت

یت در نها. بگیرند قرار یکدیگر کنار در توانند می وجه بدون شکل کند، دو می

 .شود داشته نگه به همان شکل همیشه باید شما کشتی

 چینش بازی
 عمومی دهنده اتصال

 دهنده اتصال

 دوگانه

 دهنده اتصال

 ساده

 سمت بدون شکل

 وصل نوع همان از دیگر یک اتصال دهنده به تواند دهنده می اتصال هر

 اتصال یک. همه متصل گردد به تواند می دهنده عمومی اتصال و شده

وجه بدون اتصال . جفت شود دوگانه اتصال یک با تواند نمی ساده

 نمی تواند وجه بدون شکل. ودش می نامیده دهنده، سمت بدون شکل

 .وصل شود ایدهنده  اتصال هیچ به

 دن( قطعاتبرداشتن )قاپی



  

 های دوگانه توپ و هاموتور قطعات

 هندهد اتصال 4 دارای این قطعه. دهد می نشان را شما خلبان کابین قطعه شروع،

ری دیگ شامل قطعات انبار. می کند ساخت، آسان برای را این کار و است عمومی

 نیاز دارید، است. خود فضایی کشتی در را شما که

 کابین ها

 یکه م را توپ هایی و موتورها تعداد کشتی، فضای بیرونی

 رایب باال قدرت با اجزای کرد، محدود می کند. اضافه توان

 .هستند آتش قدرت سرعت کشتی و افزایش

. ادندد افزایشرا  منطقه سطح ،بیشتر نصب نقاط ارائه منظور به مهندسان

 بیشتر ،شد منفجر یوسموب کشتی ستاره که زمانی از حال، این با

 .شد تضعیف زمان همان در و متوقف زمینه این در تحقیقات

. دبیافزایی خود کشتی به را اضافی های کابین توانید می شما

. یدباش داشته بزرگتر خدمه یک تا دهد می اجازه شما به کابین

 نیاز پیدا می شما بنابراین هستند، بهتر بزرگتر های خدمه

افزایش  تاس ممکن که آنجا تا را کابین هایتان کنید که

 .دهید

 جهت لوله: هستند خاصی های محدودیت دارای موتورها

( بازیکن سمت به) فضایی کشتی عقب سمتبه  باید اگزوز

 موتور پشت مربع روی بر تواند نمی قطعه ای هیچ و باشد

 یک مربع به اگزوز لوله که است معنی بدان این. بنشیند

 .شود می باز ساخت و ساز، منطقه لبه یا خالی

 موتورها

 می لدنبا ساده را قطعات جایگذاری همان قوانین دوگانه و موتورهای ها توپ

 بیشتری ربسیا انرژی مصرف هزینه اما هستند. برابر دو دارای قدرت ها آن. کنند

 .نیستند استفاده قابل باتری بدون اتعقط این. دارند

 باتری ها
 های باتری در دوگانه موتورهای برای توپ ها و انرژی

 . شده است ذخیره E با اندازه

 ژیانر E سلول هر. باشد می E سلول 3 یا 2 دارای باتری قطعه

 یک دوگانه، موتور یک قدرت از یک بار استفاده برای کافی

. ندک می فراهم را( کنید پایین نگاه به) سپر یک یا گانه توپ

ن آلزومی ندارد که  .باشد کشتی کجای هر در تواند می باتری

 .می کنند، قرار گیرند تغذیهکه  ای قطعه کنار درها 

ن، تا جای ممک بنابراین حرکت می کنند. سریعتر بیشتر، موتورهای با های کشتی

 .خود را افزایش دهیدموتورهای 

 توپ ها

 اتریب یک در توان می را انرژی این ماده، نابودی فناوری با

اده استف امروز، البته. کرد ذخیره خوب سیگار یک از بزرگتر

 .است از این تکنولوژی غیرقانونی

 دارید. دوگانه موتورهای و توپ به نیاز خود، کشتی افزایش راندمان شما برای

 .زیادی احتیاج دارید های باتری تا جای ممکن به شما که معنی این به

رزه قرار مبا در می توانید شما. را می کشند شما انتظار زیادی خطرات تان سفر در

 به. دها داشته باشی سنگ شهاب کردن منفجر به نیاز شما است ممکن یا بگیرید،

 زایید،های خود بیاف باید به مقدار توپ ممکن حد تا که است دلیل همین

 .هستند جلو به ویژه توپ هایی که رو به

 هک زمانی ماا قرار گیرند. یسمت هر به توانند می ها توپ

، موثرتر متصل شوند( بازیکن از دور) جلو به ها رو آن

قرار  توپ لوله مقابل مربع در قطعه ای هیچ. هستند

 .نمی گیرد



 پ

 ژنراتورهای سپر

 اتصال دهنده های معلق

 نامشخص هدف با غریب و عجیب بیت

 مخازن نگه داری محموله

 محموله ویژهمخازن نگه داری 

 

 ماژول های ساختاری

ه بسپرها  از آب در آمده است، اشتباه چیز همه که زمانی برای

 و کوچکتر های سنگ شهاب توانند می آن ها. میدان می آیند

. ببرند بین از راوارد می شوند  دشمن های توپ از صدماتی که

  کنند. می دریافت ها باتری از را خود قدرت ها آن

 :کند محافظت رفط دو از را کشتی تواند می سپر ژنراتور یک

 کشتی در مکانی هر ازرا  کار این. هستند رخشانتصویر به رنگ سبز د در که آن هایی

 .است، جهت آن ها می باشد مهم چیزی که تنها. دهند می انجام

 البته. ه کنیدتا آنجا که می توانید، سپر اضاف شما بگوییم که دارید انتظار احتماال حال

  راتوژنر دو به فقطدهید،  پوشش را جهت چهار تمام برای آنکه بتوانید شما. نه که

می خواهید  اگر واقع، در. دارید نیاز سپر

 هیچ بدون توانید خودکشی کنید، می

 .کنید پرواز سپری

 و دیگری جلو و چپ سمت سپر یک

 پوشش کشتی را عقب و چپ طرف

 نشده محافظت راست سمت. دهد می

 .است

 را اه آن توانید می شما. کانتینر است 3 یا 2دارای  نگهداری نمخز

 رد سازی کاالهایی که  ذخیره ها جهت آن دهید. قرار جایی هردر 

این  البته،. می گیرند قرار استفاده مورد کنید، می پیدا مسیر طول

تا حد  شما بنابراین ،می باشد کاالهاسفر جهت کسب سود از 

 .موله به کشتی خود اضافه کنیدممکن مخازن نگه داری مح

 شده تقویت کانتینرهای در توانند می تنها خطرناک مواد

یر این فقط با مخازن نگه داری ویژه امکان پذ کهحمل شوند 

 کاالهای.( دارند کانتینر 2 یا 1 تنها مخازن این) است.

 اما کرد، نگهداری ساده یا ویژه مخازن در توان می را معمولی

 حمل ویژه های محفظه در توانند می تنها اکخطرن کاالهای

 .شوند

 هایکاال چرا دهد می نشان که دارد وجود ترسناک داستان هزاران البته

 ارجیمز  از مثالی تنها ما. شوند حمل معمولی ظروف در نباید خطرناک

 های جعبه در پلوتونیوم تن چندین حمل به تصمیم که دهیم می ارائه

 در مقابل را یشپا یک و دست دو هر او فرود، از پس. را داشت میوه

 .داد دستاز  عصبانی زیست محیطهواداران  از یجمعیت

 قطعات این نگران حاضر حال در

 می شما خود، پرواز اولین در. نباشید

 های ماژول مانند ها با آن توانید

 .کنید رفتار ساختاری

 باید ،این بر عالوه. شود ساخته قوانین اساس بر باید شما کشتی همه، از باالتر

 کامل طور هب و باشدمخازن  و باتری کابین، از پر موتورها، و ها توپ با باشد. محکم

 .شود محافظت ها سپر توسط

 دیگری قطعه به متصل که آن هایی یعنی نیستند، متصل اتصال دهنده هایی که

 .شوند می گرفته نظر معلق در نیستند،

 .است معلق کانکتور 8 دارای کشتی این

 ماش کشتی به صدمه خطر اما مانعی برای وجود اتصال دهنده معلق وجود ندارد،

معلق  ه هایانتهای لول .کندنابود  را آن تواند می موارد برخی در و داده افزایش را

دهنده  در طول سفر تاب بر می دارند. بنابراین شرکت به کشتی هایی که با اتصال

 های معلق کمتری وارد می شوند، جایزه می دهد.

 هاضاف برای خوب های مکان که هنگامی یا) خود راضی شدید کشتیاز ساخت  که هنگامی

 نیست زمال. برسانید پایان به ساخت راکار  توانید می ،(به اتمام رسید بیشتر قطعات کردن

 .ی خود را پر کنیدتمامی مربع های صفحه کشت که

 هرکشتی  اگر. را بردارید عدد کمترین دارای مانده باقی شماره کاشی کشتی، تکمیل بعد از

 باالتر شماره با کاشی برسد، پایان به شما از قبل دیگری کس

 به را خود کشتی خواهید می که زمانی تا اما ماند، می باقیبرایتان 

 جودو زمانی محدودیت کامل، بازی در. )دارید زمان برسانید، اتمام

 که کسی هر که کنیم می فرض شما، بازی اولین برای اما دارد،

 که شود متقاعد ندتوا می کشد، می طول را نامحدودی زمان مدت

 .(شود متوقف او سر برابر در جعبه درب کشیدن با آرامی به
خت سا. هستند فضایی های کشتی اندازی راه کننده نوبت تعیین ،های عدد کاشی

ه کشما نیاز دارید یک کشتی خوب، بدون هیچ اتصال معلق، تنها کافی نیست. 

 نفر اول باشید.

 بر اشم کشتی که شوید مطمئن تا کنید چک هدوبار کاشی، این گرفتن از قبل اما

 اگر. مباشی مهربان توانیم می ما بازی اولین در. باشد شده ساخته ینقوان اساس

مشکل حل شود، سپس تا  کنید حذف راآن قطعه  ،کردید مشاهده اشتباه یک

 بازی را ادامه دهید.

 هیچ زیرا به نظر نمی آیند مهم چندان ساختاری های ولماژ

تصال تعداد زیادی ا آنها حال، این با. دهند نمی انجام کاری

 های ماژول. است عمومی ها آن از بسیاری دهنده دارند که

 اولین که با آن از تر دوام با را شما کشتی توانند می ساختاری

 بکنند. برود، بین از چیزی با برخورد

 از زیادی تعداد که است مهم بنابراین ،هستند ارزشمند خطرناک کاالهای

 .باشید داشته را ویژه های محموله

 کشتی خوش ساخت

 اتمام ساخت کشتی

ر اختیار د نامحدودی زمان مدت کسی هر که کنیم می فرض ،تان بازی اولین برای اما دارد،

 دارد.



  

 :از عبارتند رایج اشتباهات

 .یک اتصال دهنده دوگانه قرار گیرد مجاور ساده اتصال دهنده یک  •

 .وجه بدون شکل قرار گیرد مجاور ای اتصال دهنده گونه هر  •

 .نباشد عقب به ، روموتور یک سمت  •

 .باشد گرفته قرار موتور قطعه پشتیک   •

 .باشدگرفته  قرار لوله توپ مقابل قطعه در یک  •

 .باشد شده داده قرارساخت  منطقه از خارج قطعهیک  •

 .نباشد متصل قطعات بقیه به که کشتی از بخشی یا قطعه •

 خود کشتی اولین بروید و. ندارید خواندن ادامه قوانین به نیازی شما اکنون،

 بسازید را

 این اشتباه 7:  سوال

 را پیدا کنید. کشتی

 پرواز برای آماده

 کشتی خود را آماده کنید موضعی بررسی

 انینقو اساس بر ها آن همه که شوید مطمئن تا کنید بررسی را دیگران کشتی

 یدبا اشکالی در کشتی او وجود داشته باشد، که کس هر. باشند شده ساخته

 در دکاشی عد مجددا. کند رفع را اشتباه و ندهبازگردا را خود شماره کاشی

وزیع خود را بر اساس قوانین اصالح کرده اند، ت های کشتی که کسانی میان

 د.نمی شو

 مخزن

 و انگرهانش ها، بلوک ها، فیگور تمام و بردارید را کیسه توانید می شما حاال

 رسدست در را قطعات این. است مخزن بازی این. بیرون بیاورید را ها تاس

 بگذارید.

 صفحه پرواز

 کارت های ماجرا

. دهید قرار خاکستری فیگور 2 کابین، هر در

 لباس فضایی در ییها انسانها  این

 های رنگ با آن هایی. )هستند خاکستری

  اما هستند، بیگانه مشخص شده اند، دیگر

 .(باشیدن ها آن نگران

 بسته) سبز توکن 3 یا 2 باتری، قطعه هر در

 .بگذارید( تصویرE  های سلول تعداد به

 های فرصت و خطرات دهنده نشان ماجرا های کارت

 .دهد رخ سفرتان در ستا ممکن که هستند مختلفی

 ستاره عالمت با کارت هشت ،"I" برچسب با ستون از

 را کارت هشت این. بردراید چپ سمت پایین گوشه در

 .دهید قرار پرواز صفحه کنار در را ها آن و بربزنید

 کیهانی اعتبارات

 میز مرکز از را مانده باقی قطعات تمام

آنجا  را پرواز صفحه و کنید حذف

 یک وازپرصفحه  مرکز در. بگذارید

 از گرافیکی خالصه یک و قیمت لیست

 .وجود دارد اول دور قوانین

  یک اطالعات جعبه های این اطراف در

 تموقعی که هستند بازی صفحه فضاهای ها این. است مثلثی اشکال از دایره

 یم نشان را پرواز روز یک فضا هر. دهند می نشان را شما های کشتی نسبی

 .دهد

 را گریدی و مقابلتان در را یکی. خود را بردارید رنگ فضایی کشتی نشانگر دو

 یفضای کشتی بین اولیه تفکیک قوانین، خالصه. دهید قرار پرواز صفحه در

 فضای در را خود کشتی ،1 شماره کاشی اب بازیکن: دهد می نشان را شما

. دهد قرار او پشت فضا 2 را خود کشتی ،2 شماره کاشی با بازیکن و شروع

 یفضا یک با ،است شده داده نشان صفحه در نمودار در که همانطور یعنی،)

هم  نیز به همین ترتیب پشت سر دیگر بازیکنان (.قرار گیرند بین هم خالی

 فیگور .بگذارید کنار های عدد را کاشی انیدتو می اکنون شما. قرار می گیرند

 یط در تواند می که است تان پرواز نوبت دهنده نشان پرواز صفحه در شما

 .دمی شو معرفی فرمانده عنوان به اول بازیکن. کند تغییر بازی

 ها آن و بردارید را کیهانی اتاعتبار: بخش بهترین اکنون و

 در. دهید قرار مخزن نزدیکی در ،مرتب های ستون در را

 دکنی نگاه ها آن وقت به وقت به توانید می شما خود، سفر

 .خواهید می پول چقدر که کنید بینی پیش و

 آه. ..و افتخار و شهرت و. است ماجراجویی هیجان پول، از مهمتر البته

 ماجراجویی، توانید می شما کافی، پول با کنیم؟ می شوخی ما که

 یک در شام برای هم هنوز و کنید خریداری افتخار و شکوه شهرت،

 .است کافی رستوران

 ابلمق در به پشت را ها آن ،کردید کسب را کیهانی اعتبارات شما که هنگامی

 .کنید پنهان را خود کلاعتبار  میزان تا دهید قرار خود



 

 پرواز

 ما اتفاق خواهند افتاد؟چه چیزهایی برای ش

 وارد شدن صدمات به کشتی

 صورت به ها رتکا این کامل، بازی در. )باشد می ماجرا کارت 8 شامل ه است وساخت را کشتی بهترین کسی چه که دهد می نشان آزمایشی پرواز

ی رویداد نوع هر با ماش که شود حاصل اطمینان تا کنید استفاده ستارهعالمت  با کارت 8 از ،تانپرواز اولین برای اما شد، خواهند انتخاب تصادفی

 .ی هستندمختلف اثرات دارای ماجرا های کارت.( کرد خواهید برخورد

 شما کشتی که را احتمالی خطرات بازی، صفحه از ای گوشه در جعبه یک

 مسیر از تهدید هر. دهد می نشان شود را روبروها  آن با است ممکن

 توضیح بعدا ،خطرات. شود وارد می مشخص ستون یا ردیف یک در خاصی

 مطرح می شوند: خالصه به صورت اینجا دراما  .شد دنخواه داده

 را ، آنخود کشتیبا ساخت اصولی  توانید می شما

 فقط ها آن)کنید  حفظ کوچک های سنگ شهاب از

به یک اتصال  اینکه مگر ،می کنندرا تلف  شماوقت 

ز ا سپر یک از استفاده با یا و( کنند. برخوردمعلق 

 برای شما باتری توکن 1 که)محافظت کنید  کشتی

 (.دارد هزینه

 توپ یک تیراندازی با خود کشتیاز  توانید می شما

 .کنید محافظت ،بزرگ های سنگ ابشه به

 

 توپ آتش در برابر خود کشتی از توانید می شما

 1برای شما  که) کنید محافظت سپر یک با سبک

 (.دارد هزینه باتری توکن

 کشتی از چیز هیچ توپ های سنگین،در برابر آتش 

 .کند نمی محافظت شما

 آن ازنخواستید  یا نتوانستید شما زیرا) صدمه دید شما کشتی اگر

 حذف باید است گرفته قرار اصابت مورد که عه ایقط ،(کنید محافظت

 را ها آن. کند نیز حذف را دیگر قطعات از برخی است ممکن این. شود

 گیریدب تصمیم ،شود تقسیم بخش دو هشما ب کشتی اگر. کنید حذف نیز

 ستون درشما و  کشتی صفحه راست سمت در رفته دست از قطعات

 ،رسیدید خود مقصد به که هنگامی. گیرند می قرار شده قطعات حذف

 گونه هر. بپردازید رفته دست از قطعه هر به ازای کیهانی اعتبار 1 باید

 زنمخ به ن،رفت دست از پس( کاال باتری، های توکن خدمه،) بازی قطعات

 .بر می گردند

 .می گیرد قرار قرمز مقابل فضا در او بدهد، دست از پرواز روز 3 آبی اگر

به  را دخو نشانگر ،یدآورمی  دست به را پرواز روزهای که زمانی مشابه، طور به

 ضاف یک در ینشانگر دو هیچ. ببرید جلو رو به ،فضاهای خالیدر  همان تعداد

 .قرار نمی گیرند

 کاال دریافت

 رب را خود کاالهای سازد می قادر را شما ،کارت یک که هنگامی

 را از مشخص رنگی های بلوک کنید، بارگیری خود کشتی روی

مخزن  هر. )دهید قرار کانتینر در را ها آن و بردارید مخزن

 اند ازتو می تنها کانتینر هر(. تاس کانتینر 3 تا 1 محموله دارای

 وندش پرتاب فضا به باید اضافی کاالهای. بلوک نگه داری کند یک

 کرد تا خواهد کمک شما به قیمت لیست(. به مخزن برگردند)

 تخلیه را چیزی چه و دارید نگه را چیزی چه بگیرید که تصمیم

 .کنید

 کخطرنا یمواد ها آن اما هستند، ارزشمندتر قرمز های بلوک

 دارینگه ویژه های محموله در شده تقویت کانتینر در باید و بوده

 قرمز اضافی های بلوک باید ندارید، شده تقویت کانتینر اگر. شوند

 .ببرید بین از را

 کاال توانید می تا بهتر است دارید، کافی فضای که زمانی تا

 ظهفمح در را ارزان کاالهای باشید مجبور اگر حتی کنید، دریافت

 می بارگیری را جدید کاالهای که هنگامی. کنید حمل ویژه های

مرتب  دوباره را محموله مقدار هر توانید می همیشه ،کنید

 .بیندازید دور یا کرده

 

 زا دبای کنید، رها هایی راکاال که بگوید شما به کارت یک اگر

  یکاالها اگر. یدانبازگرد مخزن به یتانکاالها ارزشمندترین

 سبز یها توکن از باید باشید، نداشته را شده داده نشان متناسب با عدد کافی

 و کاالها موجودی که هنگامی. شودجبران  تانکسری  تا کنید استفاده باتری

 .چیزی نمی پردازید ،شما تمام شده باشد باتری های توکن

 

هایتان را کم  خدمه که می گوید شما به کارت یک اگر

. بازگردانید باید به همان تعداد، خدمه به مخزن ،کنید

 ار چیز همه باید فقط ،نداریدخدمه  کافی اندازه به اگر

 کافی خدمه داشتن کامل، بازی در. )بدهید دست از

 خواهد بزرگتر مشکل یک کارت، الزامات با دیدار برای

 .(بود

خود  راست سمت پایین گوشه در عدد دارای ها کارت از برخی

ند چشما با استفاده از این کارت،  که دهد می نشان این. هستند

 دست از پرواز روزهای که ارب هر. دهید می دست روز پرواز از

متناسب  را خود نشانگررا بشمارید و  فضاهای خالی ،دهید می

 .برگردانید عقبرو به با تعداد روز از دست رفته، 

 خدمه یا کاال دادن دست از

 پرواز روزهای دادن دست از و به دست آوردن

 بین از کدام بخش و مقصد به بخش کدامکه 

 .برود

 برسد و کدام قسمت مقصد به قسمت کدامکه 

 .رفت خواهد بین از

. ا برگردانیدهمان تعدادی که دارید ر باید قطف ندارید،خدمه  کافی اندازه به اگر

 مشکل یک کارت، الزامات انجام برای کافی خدمه داشتنن کامل، بازی در)

 .(بود خواهد بزرگ



 

 .بشمارید را خود های توپ یا هاموتور قدرت باید شما اوقات گاهی

 هاموتور تدرق باید شما که بار هر. دارند انرژی به نیاز های دوگانه توپ و هاموتور

 ک ازیکدام  قدرتاز  که بگیرید تصمیم باید کنید، محاسبه را خود های توپ یا

آن  انرژی برای این کار باید .دینکمی استفاده  خود دوگانه یها توپ یا موتورها

 .دیکن تامین باتریرا با خرج کردن توکن 

 می باشد. 1 رو به جلو، ساده توپ هرقدرت 

 یک آن برای که رو به جلو دوگانه توپ هرقدرت 

واحد محاسبه  2 ،کنید می صرفم باتری سبز توکن

 می شود.

 

 اشاره کشتی عقب یاپهلو ها  سمت به که توپ هر

 برای 2/1) واحد محاسبه می شود نیم فقط کند می

 دوگانه توپهر  واحد به ازای 1 یا و ساده توپ هر

می  صرفباتری م سبز توکن یک شما آن برای که

 (.کنید

 می باشد. 1 ،ساده موتور هرقدرت 

 باتری سبز توکن یک آن برای که دوگانه موتور هرقدرت 

 واحد محاسبه می شود. 2 ،کنید می صرفم

 بعد صفحات درند آنچه همان یا و زیر به صورت کارت باید یا این. رو می کند را ماجرا کارت اولین( 1 شماره کاشی با شروع بازیکن) فرمانده

 در توانید می شماند، زمانی که آن ها رو شد بنابراین د،نافت می اتفاق بار یک )حوادث( ماجراها از یک هر. )، اجرا شوداست شده داده شرح

 بعدی کارت( ر باشددیگ بازیکن یک است ممکن کند، مخلوطترتیب بازیکنان را  ماجراکارت  اگر که) فرمانده ،سپس( مطالعه کنید ها آن مورد

 .واهد داشتدهند، این روند ادامه خ رخ ماجرا هشت همه که زمانی تا و کردهرا رو 

 .است شده دهشیک نوار یک مانند باز فضای

 یپارامترها. )کند می اعالم را خود موتور قدرت فرمانده

 یاآ بگیرد تصمیم باید فرمانده.( ببینید باال در را کشتی

 اش دوگانه موتورهای برای راخود  باتری های توکن

به  خود گرنشان فرمانده سپس. خیر یا کندمی  صرفم

 .برد می جلو به خود، موتور قدرت تعداد

 تقدر ،روشن کند را ی خودموتورها که گیرد می تصمیم بازیکن هربه نوبت، 

 لیدر فضاهای خامتناسب با آن عدد،  را خود کشتی و کرده اعالم راموتورش 

روی  از ،در فضای او قرار بگیرد که دیگری بازیکن هر .دهد حرکت جلو سمت به

ه ب. )شوند نمی محاسبه شده اشغال فضاهای زیرا این نشانگر عبور می کند.

 ستد از و آوردن دست به - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز چهبخش 

 .(صفحه قبل مراجعه کنید در پرواز، روزهای دادن

 نشان که هستند کاال ردیف 4 تا 2 دارایها  کارتاین 

 هبجهت دریافت کاالها باید  که می باشند یسیارات دهنده

به  شما برای سیاره یک روی بر فرود. بروید آن سیاره

 سمت پایین گوشه در شده داده نشان پرواز روزهای میزان

 ،فرود بیایید خواهید می اگر. هزینه دارد کارت، راست

 اشم مقابل در نشانگر اضافه ای که) را خود نشانگرباید 

 نگرنشا یک فقط. دهید قرار کرده اید، انتخاب که ای سیاره در( داردقرار  قرار 

 .است مجاز ردیف کارت هر در بازیکن

انجام  نوبت این کار را به دیگر بازیکنانسپس  ،کند می انتخاب فرمانده اول

 ودوج ارهسی چند اگر حقیقت، در. نیست فرود به ی مجبوربازیکن هیچ. دهند

 دیگران و کنند اشغال را ها آن همه ابتدایی بازیکنان است ممکن د،نباش داشته

 .در آن کارت، بی بهره بگذارند فرود از را

 یها کشتی در را شده مشخص کاالهای گرفتندبه فرود  تصمیم که بازیکنانی

 یا کرد مرتب دوباره را محصوالت توان می زمان این در. کنند بارگیری خود

 - ؟خواهند افتاد اتفاق شما برای یهایچیز چهبخش  به. )کردخارج کشتی  از

 رصتف از بین بردن برای فقط کهاین (. کنید نگاهصفحه قبل  در دریافت کاال

ردارید، بهای مشخص شده در سیاره کاال از توانید نمی اگر حتی بازیکنان دیگر،

ه ازای ب که توجه داشته باشید اام) است قانونیدر آن فرود بیایید، یک حرکت 

 .(می دهید دست پرواز از روزاین حرکت 

 آمده اند فرود که کسانی ،همه تصمیم فرود خود را گرفتند که هنگامی

ت پش ،خالی فضاهای متناسب با روزهای پرواز کارت، در را خود نشانگرهای

 چهبخش  به. )برگردانند عقب به ،کرده است حرکت ابتدا که سر بازیکنی

 نداد دست از و آوردن دست به - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز

 .(کنید نگاهصفحه قبل  پرواز در روزهای

 توپ ها قدرت

 قدرت موتورها

 شما کشتی پارامترهای

 اراتسی باز فضای

 )حوادث( ماجرا های کارت



   

 بارش شهاب سنگ متروکه کشتی

 ونست راست، یا چپ فلش با های سنگ شهاب برای ردیف) بگذارد تاثیر ستون یا ردیف

 شتیک صفحه لبه در ستون و ردیف شماره(. پایین یا باال فلش باهای  سنگ شهاب برای

 سطتواز کشتی او  قطعه کدام بررسی کند و ببیند که بازیکن هر. درج شده است شما

 به را خود کشتی ممکن است تاس ریختن ها از در برخی. شود می تهدید سنگ شهاب

 :کنید عمل زیر صورت به ،این اتفاق نیافتاد اگر. بدهید دست از کامل طور

 نای. کار شما را خراب کند تواند می واقعا سنگ شهاب بارش یک

 از که را مسیرهایی و کوچک و بزرگ سنگ شهاب چندین کارت

 با زمان یک در ها سنگ شهاب. دهد می نشان آیند را می ها آن

 تتح را نبازیک هر همزمان طور به ها آن. کنند می برخورد شما

 .دهند می قرار تاثیر

عدد تاس های  .می ریزد تاس دو سنگ، شهاب هر برای فرمانده

 کدام از تواند می سنگ شهاب که کند می تعیین ریخته شده

خوش ساخت، دردسری ایجاد  کشتی یک برای کوچک سنگ شهاب یک

معلق  اتصال یک به ساز می شود که شکلزمانی م فقط این. نمی کند

 رد(. ، آزاد هستندسنگ شهاب برخورد جهت در که یهای لوله) برخورد کند

 اب توانید می ،می خواهید  شما اگر صورت، این

   باید شما. کنید اجتناب آسیب دیدن از سپر، یک ایجاد

 ،نیداز آن قسمت محافظت ک خواهید نمی یا توانید نمی اگر. کنید پرداخت

 حذف شما کشتی از به آن برخورد کرده است، سنگ شهاب ی کهقطعه ا

 ؟خواهند افتاد اتفاق شما برای یهایچیز چه بخش های به) شود می

 .(کنید نگاهصفحات قبل  دروارد شدن صدمات به کشتی  و

 کشتی یک می تواند به حتی. است خطرناک خیلی ،البته

 تنها. کند متوقف را آن تواند مین سپر و رساندب آسیب خوش ساخت نیز

این  شما فقط زمانی می توانید. منهدم کنید را آن که است این شما امید

 یک اگر. راستای برخورد شهاب سنگ توپ داشته باشید رکار را بکنید که د

 از دهاستفا برای باتری سبز توکن 1 بود خواهید مجبور ،دارید دوگانه توپ

 به ،روبرو برخورد می کنند از بزرگ های سنگ شهاب. کنید پرداخت آن

 اشتهد جلو به رو های توپ به ای ویژه توجه کرده ایم که توصیه دلیل همین

 .باشید

قطعه ای که صدمه دیده  ،نکردید شلیک بزرگ سنگ شهاب به شما اگر

 شما برای یهایچیز چه بخش های به). می شود شما کشتی ازاست، 

 صفحات قبل دردن صدمات به کشتی وارد ش و خواهند افتاد؟ اتفاق

 .(کنید نگاه

! در روغن است پیدا کردید، نانتان متروکه کشتی یک اگر

 وجود موارد این دادن گزارش برای ها پروتکل از برخی

 ماش خدمه از برخی مطمئنا. همه آن ها به جهنم اما د،ندار

 کشتی یک به فکر داشتن و به هم می خورد شما از شانحال

 را آن و کنید تعمیر رامتروکه  کشتی. هستند خودشان از

 .برسانید فروش آن ها به به یمناسب قیمت به

 مههزودتر از  فرمانده. کند استفاده فرصت این از تواند می بازیکن یک فقط

 خدمه شده، از فیگورهای مشخص به تعداد تواند می او .گیرد می تصمیم

 دست به را کیهانی اعتبارات از مشخصی میزان و بازگرداند به مخزن بازی خود

 به) .ردبه همراه دا هزینه پرواز روزهای از مشخصی مقدار نیز اقدام این. آورد

 ستد از و آوردن دست به - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز چهبخش 

 .(کنید نگاهصفحات قبل  پرواز در روزهای دادن

 
یم گیری نوبت تصم باشد، نداشته فرصت را از این استفاده به تصمیم فرمانده اگر

 یکشت تعمیر به تصمیم کسی که هنگامی. الی آخر و می رسد بعدی بازیکن به

 .محروم می شوند شانس از این مانده باقی بازیکنان فضایی بگیرد،

 می حمله بازیکنان کشتی به و هستند همه برای تهدیدی دشمنان

 به شوند، پیروز اگر. کنند می حمله ندهفرما اول به ها آن. کنند

 همه به که زمانی تا ترتیب همین به و کرده حمله بعدی بازیکن

یش می پ، دهد شکست را ها آن کسی که زمانی تا یا کنند حمله

 .روند

 (}تیره تر باالیی در .شوند می تقسیم قسمت دو به ها کارت این

  اتفاقی چه شکست بخورید شما اگر که شده است داده نشانآن 

کاالهای ن کاال از با ارزش تری 2 باید ،شکست بخورید قاچاقچیان ازشما  اگر) .افتد می

 شما گرا که شده است داده نشان )پایینی( آن تر روشن نیمه در(. را پرداخت کنید خود

 داده نشان کاالهای دادید، شکست را قاچاقچیان شما اگر. )چه اتفاقی می افتد شوید برنده

 (.شد خواهید برنده را شده

 ایدار قاچاقچیان این. )است شده داده نشان توپ عالمت کنار عدد توسط دشمن قدرت

 (هستند 4 قدرت

می کند  ای که استفاده دوگانه توپ هر هزینه)کند محاسبه  را خود کشتی قدرت فرمانده

ود را دریافت خپیروز شده و پاداش  بازیکن ،بود دشمن از بیشتر قدرت این اگر(. بپردازدرا 

کارت  راست سمت ینپای گوشه در که پرواز روزهای از مشخصی تعداد اقدام این. می کند

 افتاد؟ خواهند اتفاق شما برای چیزهایی چهبه بخش ). نشان داده شده است، هزینه دارد

 کی اگر .(کنید صفحات قبل نگاه پرواز در روزهای دادن دست از و آوردن دست به -

 .نندک نمی حمله مانده باقی بازیکنان به و رفته بین از دشمنان شود، برنده بازیکن

 رس پشت فضایی ایستگاه این که یانگیز غم فاجعه از فرار هنگام

 محموله های کاال پشتآن  ساکنان ،غارت از پس احتماال گذاشت،

 برای جستجو برای بزرگ خدمه یک وجود، این با. پنهان شده اند

 قلحدا باید شما فرصت، این از استفاده برای. مورد نیاز است آن

 .داشته باشید  خدمه ،کارت در مشخص شده تعداد به

 ولا فرمانده .کند استفاده فرصت این از تواند می بازیکن یک فقط

 کافی داشته باشد، اندازه به خدمه رهبر اگر .گیرد می تصمیم

 زیکن نوبتبا به تفرص این نخواهد، یا نتواند رهبر اگر. از مشغول به کار شود تواند می

 رد،گی می استفاده به تصمیم کسی که هنگامی. ترتیب تا آخر همین به می رسد و بعد

 .را از دست خواهند داد شانس بازیکنان بعد از او، این

 را دهش داده نشان کاالهای می شوید، فضایی متروکه ایستگاه یک وارد شما که هنگامی

مرتب  ارهدوب را خود کاالهای توانید می شما. )دهید قرار خود کشتی در و بارگیری کرده

به  و اد؟خواهند افت اتفاق شما برای چیزهایی چه به بخش های. بیندازید دور یا و کرده

در  مشخص شده، میزان به را خود نشانگر.( کنید صفحات قبل نگاه ست آوردن کاال در

 اتفاق شما رایب چیزهایی چه به بخش های. )دهید رو به عقب حرکت خالی فضاهای

 .(کنید اهصفحات قبل نگ پرواز در روزهای دادن دست از و آوردن دست به و خواهند افتاد؟

. ) ددهی نمی دست از ای خدمه هیچ شده رها فضایی ایستگاه در که باشید داشته توجه

 .(ندارد منفی عالمت خدمه متروکه، توکن کشتی همانند

 متروکه ایستگاه
 (دریایی دزدان ،ها برده قاچاقچیان،) دشمنان

 ورت،ص این در(. ، آزاد هستندسنگ شهاب برخورد جهت در که یهای لوله) برخورد کند

آسیب  از سپر، یک ایجاد با توانید می ،کنید محافظت طرف آن ازمی خواهید  شما اگر

 نمی یا دتوانی نمی اگر. کنید پرداخت باتری توکن سبز 1 باید شما. کنید اجتناب دیدن

به آن برخورد کرده  سنگ شهاب قطعه ای که ،از آن قسمت محافظت کنید خواهید

 خواهند اتفاق شما برای یهایچیز چهبخش  به) شود می حذف شما کشتی از است،

 .(کنید نگاهصفحات قبل  دروارد شدن صدمات به کشتی  - افتاد؟

خوش  کشتی یک می تواند به حتی. است خطرناک خیلی ،بزرگ شهاب سنگ هالبت

 است نای شما امید تنها. کند متوقف را آن تواند نمی سپر و رساندب آسیب ساخت نیز

ستای برخورد را رشما فقط زمانی می توانید این کار را بکنید که د. منهدم کنید را آن که

 وکنت 1 بود خواهید مجبور ،دارید دوگانه توپ یک اگر. شهاب سنگ توپ داشته باشید

رخورد روبرو ب از بزرگ های سنگ شهاب. کنید پرداخت آن از استفاده برای باتری سبز

 لوج به رو های توپ به ای ویژه توجه کرده ایم که توصیه دلیل همین به ،می کنند

 .باشید داشته

 یکشت ازدیده است، قطعه ای که صدمه  ،نکردید شلیک بزرگ سنگ شهاب به شما اگر

ارد و و خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز چه بخش های به). می شود شما

 .(کنید نگاهصفحات قبل  درشدن صدمات به کشتی 

 شتیک یک می تواند به حتی. است خطرناک خیلی ،بزرگ شهاب سنگ البته

 تنها. کند متوقف را آن تواند نمی سپر و رساندب آسیب خوش ساخت نیز

این  شما فقط زمانی می توانید. منهدم کنید را آن که است این شما امید

 یک اگر. راستای برخورد شهاب سنگ توپ داشته باشید رکار را بکنید که د

 از دهاستفا برای باتری سبز توکن 1 بود خواهید مجبور ،دارید دوگانه توپ

 به ،روبرو برخورد می کنند از بزرگ های سنگ شهاب. کنید پرداخت آن

 اشتهد جلو به رو های توپ به ای ویژه توجه کرده ایم که توصیه دلیل همین

 .باشید

قطعه ای که صدمه دیده  ،نکردید شلیک بزرگ سنگ شهاب به شما اگر

 شما رایب یهایچیز چه بخش های به). می شود شما کشتی ازاست، 

صفحات قبل  دروارد شدن صدمات به کشتی  و خواهند افتاد؟ اتفاق

 .(کنید نگاه

 وگانهد توپ یک اگر. شهاب سنگ توپ داشته باشید راستای برخورد دررا بکنید که کار 

 شهاب. دکنی پرداخت آن از استفاده برای باتری سبز توکن 1 بود خواهید مجبور ،دارید

 وجهت کرده ایم که توصیه دلیل همین به ،روبرو برخورد می کنند از بزرگ های سنگ

 .باشید شتهدا جلو به رو های توپ به ای ویژه

 یکشت ازقطعه ای که صدمه دیده است،  ،نکردید شلیک بزرگ سنگ شهاب به شما اگر

ارد و - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز چهبخش  به). می شودحذف  شما

 .(کنید نگاهصفحات قبل  درشدن صدمات به کشتی 



 

 مهجری باید ،(باشد دشمن به نسبت پایینتری قدرت دارای) شکست بخورد بازیکن اگر

 .کند پرداخت را کارت باالی نیمه در شده مشخص

 نمی کنبازی به چیز هیچ( باشد دشمن با برابر بازیکن قدرت که زمانی)زمان تساوی  در

 ازیکنب به حمله دنبال به نخورده شکست دشمن گذشته، مورد دو این از یک هر در. رسد

 .رود می بعدی

 2)است  5 او قدرت. است فرمانده بازیکن قرمز

 دوگانه توپ واحد برای 2 ساده، توپ واحد برای

 ای که به گانه دو توپ واحد برای 1 جلو، رو به

 توکن 2 این اما ،(سمت راست کشی اشاره دارد

 1 تنها قادر به پرداخت او و دارد هزینه باتری

 1از همان  استفاده به تصمیم او. توکن است

 با که است 4 و به کارگیری میزان قدرت عدد

 تساوی بوده نتیجه. است برابر قدرت قاچاقچیان

 .رسد نمی قرمز به چیز هیچ و

 

توکن  2 پرداخت با. است نفر بعدی بازیکن سبز

ی و نیم استفاده م 4از میزان قدرت  ی،باتر سبز

 قاچاقچیان کافی دادن شکست برای این. کند

 او. )گیرد می را خود کاالی 2 و لذا سبز بوده

 تواند نمی زیرا حذف می کند. از را آبی بلوک

 همچنین او.( دهد جای خود کشتی در را آن

 حرکت عقب به خالی فضای 1 را خود کشتی

 .دهد می

 

 

 

 آخرین نفر در صف پرواز است، که بازیکن آبی

 خود قدرت نمی تواند او. می باشد شانس خوش

 کسی راگ بنابراین برساند، 3 از به میزان باالتر را

 الکا نداده بود، شکست را قاچاقچیان جلوتر از او

 .دست می داد از را های خود

 خش چهبه ب). دهد می دست از پرواز روز سه خدمهفیگور  کمترین دارای بازیکن ،ابتدا

پرواز  یروزها دادن دست از و آوردن دست به - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای چیزهایی

 .(کنید صفحات قبل نگاه در

 ارو قدرت موتور  کشتی پارامترهایبخش های ) موتور ترین ضعیف با بازیکن ،سپس 

 شروع با ب،ترتی به را دخو موتور قدرت بازیکنان. دهد می دست از خدمه فیگور دو( ببینید

 در اتریب های از توکن آیا که گیرند می تصمیم فرمانده اعالم کرده و در نوبت خود از

 .خیر یا کنند استفاده دوگانه موتورهای

برای  و شده مجازات باید زرد شوند، مساوی قدرت در آنها اگر بنابراین است، جلوتر زرد

 .کند صرف باتری توکن 1 باید سبز فقط. تدن سبز اتفاقی نمی افبازیک

 

 

 را قدرت توپ و کشتی پارامترهایبخش های ) توپ ضعیفترین با بازیکن نهایت، در

 روعش با هم باز. شود می تهدید پشت از سنگین توپ آتش و سبک توپ آتش با( ببینید

 .کنند زینهه یتوکن باتر دوگانه توپ کدام برای که گیرند می تصمیم بازیکناناز فرمانده 

 سنگ شهاب بارش بخش)می باشد  ها سنگ شهاب از آسیب ماننده توپ آتش از صدمه

. دارد تجه یک آسیب هر. است دشوار ها برابر آن در دفاع با این تفاوت که( را ببینید

 شود، می وارد صدمه ستون یا ردیف کدامکه به  شود مشخص تا می ریزند تاس دو بازیکن

 .است خطر در( وجود صورت در) کشتی قطعه کدام ی شود کهم تعیین نتیجه در
 

 او. می باشد 3 موتور قدرت دارای زرد

 بنابراین نیست، دوگانه موتورهای دارای

 .ندارد تصمیمجایی برای  او

 5 یا 3 ،1 موتور قدرت تواند می سبز

 2 یا 1 صفر، اینکه به بسته باشد، داشته

 .کند مصرف باطری توکن

 آسیب مقابل در که است سپری ، سبک توپ آتش برابر در محافظت راه تنها

ز سب توکن 1 هزینهازای  در توان می را این. کند می محافظت سمت این از

 چهبخش  به). شود می تخریب قطعه صورت، این غیر در. نجام دادا باتری

شتی وارد شدن صدمات به ک - خواهند افتاد؟ اتفاق شما برای یهایچیز

 .(کنید نگاهصفحات قبل  در

 

 آن بربرا در شما امید تنها. سنگین سوزی آتش برابر در دفاع راه دارد وجود

 کامل ورط به را شما کشتی که باشد کم کافی اندازه به یا باال رول که است این

. است شده نابود شود می بازدید آن جزء صورت، این غیر در. ندهد دست از

 .(شما کشتی به بازدید - شما افتد می اتفاقی چه ببینید)

 منطقه یک درون از که است آن فضایی کشتی هر واقعی آزمایش

 صورت به که است خط 3 دارای منطقه کارت. کند پرواز جنگی

 زیکنیبا برای را مجازات و معیار خط هر .شوند می ارزیابی متوالی

 نبازیک چندین اگر. )دهد می ارائه است، ضعیف منطقه آن در که

 در که کسی ،در جایگاه ضعیف ترین کشتی با هم برابر باشند

 .(شود می مجازاتدورتر از همه است، 

 کارت روی بر آنها اثر. ستنده خاص رویدادهای زرد های کارت

 .است شده نوشته

 ایبر را پرواز روز یک بازیکن هر که گوید می استارداست رویداد

 بار یک تنها معلق اتصال هر. )دهد می دست از معلق اتصال هر

 میعمو یا گانه دو ساده، آیا اینکه از نظر صرف شود، می محاسبه

 را خود اتصاالت بازیکن هر ،بازیکن آخرین از شروع با(. است

 رو به خالی فضاهای به همان میزان در را خود نشانگر و شمرده

 ؟خواهند افتاد اتفاق شما برای چیزهایی به بخش چه). عقب ببرد

صفحات قبل  پرواز در روزهای دادن دست از و آوردن دست به -

 .(کنید نگاه

 استارداست: ویژه رویداد

 جنگی منطقه

 هب که جنگی های فعالیت. هستند مرزی وحشی مناطق، مانده باقی عراضی تنها

 نوعمم ژنو جدید کنوانسیون توسط رساند، می آسیب ها ماشین و موجودات تفکر

 واقعا، و .است داده دست از را ها فشار از بسیاری جنگ بنابراین است، شده اعالم

 دنکر پر از تر ارزان کاالهای ،دشمن اقتصاد از بین بردن برای همیشه مثل

 است. موثر جنگ، با آسمان

 نهات. وجود ندارد سنگین توپ های آتش برابر در دفاعبرای  هیچ راهی

 کم کافی هانداز به یا باال نتیجه تاس، که است این آن برابر در شما امید

 رت،صو این غیر در. دینده دست از کامل طور به را خود کشتی که باشد

 برای یهایچیز چهبخش  به) می شود نابود توپ،مورد اصابت  قطعه

 دروارد شدن صدمات به کشتی  - خواهند افتاد؟ اتفاق شما

 .(کنید نگاهصفحات قبل 

 



 

 .اجرا شد، به پایان می رسد ماجرا کارت هشت از کارت آخرین پس از اینکه شما سفر

 در شما مجازات و پاداش دهنده نشان صفحه پرواز مرکز درمندرج  اطالعات

: کنیدا ه بررسی آن هشروع ب راست به چپ از باید شما. باشد می تانپرواز پایان

 .جریمه ها نهایت در و کاالها فروش سپس ،ها پاداشابتدا 

 به را خود کاالهای تمام

با توجه  و بازگردانید مخزن

 ها قیمت لیستآنچه که  به

 اعتبارات از، دهد می نشان

 .بردارید کیهانی

 منتقلکورپ  شرکت به را خود کشتی قطعات باید شما حاال

 یداداده  دست از راه طول در شما قطعه ای که هر به ازای. کنید

 زا را قطعه ای که هنگامی. )می دهید دست از کیهانی اعتبار 1

 خود کشتی صفحه در انهدام ستون در را آن ،دادید دست

ن بررسی تعداد قطعات از دست رفته آسا بنابراین اید، گذاشته

 .(است

بیمه  به نیاز آسمانی خودروهای گروه خوشبختانه،

 برای محدودیتی بنابراین دارد، فضایی کشتی ره کردن

  این حداکثر. دارد دست رفته وجود تعداد قطعات از

. شده است داده شما نشان از بین رفته صفحه کشتی قطعات ناحیه مقدار در

 قطعه اگر(. وجود دارد کیهانی اعتبار 5 ، محدودیت1کالس کشتی های برای)

 کیهانی اتاعتبار به همان میزان از باید رفته بیش از این مقدار بود، دست از های

 . کنید اختپرد خود

 

 ... بدهید دست از همقدار، قطع این برابر دو از بیش اگر حال، این با

 را یسآن ک کورپ شرکت اما. مقدار جریمه را بپردازیدباید بیشترین  پس خوب،

 . اخراج می کند انتخاب کرده اند، کار این برای را شما که

 یم نشان را اول دور در موجود های پاداش بازی صفحه مرکز در قوانین جعبه

 .دهد
 نشان اند، شده جدا خطوط ی که توسطاعداد 

 براساس شما ی است کهاعتبار میزان دهنده

، دریافت می دیآی می فرود مقصد درکه  بتینو

 ماجراجویی کارت آخرین از پس بنابراین،. کنید

 کیهانی اعتبار 4 رهبر گرفته، قرار رسیدگی مورد

 غیره و سوم، جایزه سومین کند، می دریافت را

 با کهاست  بازیکنی پاداش ،مربعی های براکت وندر شماره .است

 معلق اتصاالت. آمده است کند، می فرود کشتیبهترین 

 بار یک تنها معلق اتصال هر) را بشمارید. خود های کشتی

 یا گانه دو ساده، آیا اینکه از نظر صرف شود، می محاسبه

 پاداش را داشت، مقدار کمترین که هرکسی( .است عمومی

 مقدار کمتریندر  اگر. )نشان داده شده را دریافت می کند

را  پاداش آن ها همه بین بازیکنان تساوی برقرار باشد،

 .(کنند می دریافت

 و ها وکبل ها، توکن تمام. پروازتان به شما تبریک می گوییم اولین تکمیل بابت

 ابینک بجز را خود فضایی کشتی اجزای تمام. مخزن بازگردانید هب را فیگورها

 های تکار. دهید قرار میز مرکز در انبار ستون در را ها آن و برداشته خلبان

 های تکار از شما بعدی دورهای در: دبازی برگردان جعبه به توان می را ماجرا

 .کنید می استفاده مختلفی

به پایین  ستون رو یک در را کاشی ها باید شما .یدنگه دار را خود کیهانی اعتبار

 بازیکنان دیگر. )ببیند را ها آن نتواند دیگر هیچکس تا دهید خود قرار مقابل در

 .(دباشن نداشته انتظاری شما از و بپردازند را خودشان پول کنند سعی باید

بازی  را 3 و 2 دور های بازی یا و بخوانید را کامل قوانین توانید می شما حاال

 .کنید شروع جدید بازی یک  یا کرده

 جریمه ها و ها پاداش

 دور پایان

 کاالها

 تلفات

 پایان سفر

 جوایز

 که آن از پس بنابراین، .، دریافت می کنیددیآی می فرود مقصد درکه  نوبتی

 و نیکیها اعتبار 4 فرمانده گرفت، قرار رسیدگی مورد ماجراجویی کارت آخرین

را دریافت  بقیه بازیکنان به همین ترتیب تا آخر، جوایز و جایزه نفر دوم، دومین

 .می کنند



 

 چینش بازی

  ماجرا های کارت

 زمان سنج

 بررسی کارت ها

 ماجرا های کارت سازی آماده

 "!برو" گفتن

 چرخاندن زمان سنج

 در که را اضافی عدقوا تنها بخش این. اید ادهد انجام را خود پرواز اولین قبال شما که کند می فرض زیر متن

 استفاده بازی اولین مسو و دوم دور برای قوانین این از. دهد می ارائه گیرد، می قرار استفاده مورد کامل بازی

 .کنید استفاده اول دور در قوانین این از بعدی، های بازی در. کنید

. نیدک استفاده مربوط به همان دور شماره با کشتی های صفحه از دور هر در

 (IIIa نه استفاده کنید، III صفحه از سوم، دور در)

دست  ساختن کشتی از توانید می اشید،ب کرده اضافه خود کشتی به قطعه یک حداقل اگر

آن  که میهنگا. ببینید های آن را کارت از تا کرده انتخاب را ستون سه از یکی و بکشید

سراغ  به ارفته ی ساز و ساخت به سراغ توانید می باز می گردانید، سر جای خود به را ها

یک را  ها ستون د،داری دوست که زمانی تا توانید می شما. بروید های کارت دیگر ستون

. ریدبردا ،دارید دوست که هر چند بار را آن توانید می همچنین و کنید نگاه به یک

 تا انیدباز می گرد برداشته اید را آن که جایی به را ستون هر که کنید حاصل اطمینان

 .همه بازیکنان اطمینان حاصل کنند که آن ستون را دیده اند یا خیر

 اطالعاتی اما ،برداشتن کاشی ها صرف کنید زماند از بای ها کارت به کردن نگاه برای البته،

. ودب خواهد مفید بسیار دهد، رخ کهکشان از قسمت آن در است ممکن که آنچه مورد در

د مخازن یواهبخ که دارد احتمال کنید، مشاهده را سیاره زیادی تعداد اگر مثال، عنوان به)

 .(ی برداریدبیشتر محموله

شکل  آلداباران قرارداد بوسیله III و I، II های کالس کشتی برای شکل الزامات

 نویسندگان انجمن و - مهندسان اتحادیه میان جنگ دهه ندینچ که گرفت

 .کرد ایجاد را علمی داستانی

 خود، های کشتی ساخت به شروع از قبل

. دهید قرار انبار نزدیکی در را تان پرواز صفحه

 کارت ،بود سوم دور یا دوم دور شروع این اگر

 باالی در را آن و کرده پیدا را مناسب قوانین

 .دهید قرار اول دور قوانین اول صفحه

 اه آن کس هیچ که هایی کارت ،بازیکنان به اتمام رسید همهساخت  کار وقتی

 دیگر ستون سه که همانطور را ها کارت چهارم نستو. کنید اضافه ،است دیدهن را

مخلوط  کامال و گذاشته هم روی را ستون چهار تمام. بسازید ،ایجاد کرده اید را

اتفاق  نای زمانیکه تا ،نبود منطبق دور شماره با ییباال کارت شماره اگر. کنید

 .(یستن صادق اول دور در مسئله این البته. )بیافتد به مخلوط کردن ادامه دهید

 و کرده استفاده کورپ شرکت بینی پیش بخش از توانید می شما کامل، بازی در

 .کنید مشاهده را ماجرا های کارت ،خود کشتی ساخت هنگام در

 ایه کارتاز  ستون سه ،شروع به قاپیدن قطعات کنند بازیکنان اینکه از قبل

 رد شده مشخص های مربع روی را ها آن و کرده ایجاد تصادفیبه صورت  ماجرا

 ایینپ گوشه در که باشد هایی کارت شامل باید ستون هر. دهید قرار صفحه بازی

کارت  از کارت 2 شامل ستون هر. است شده داده نشان قوانین کارت چپ سمت

ر می ت پایین عدد با یک از کارت های هر از کارت 1 و کنونی دور به مربوط های

 .باشد

 تونس شما که هنگامی. شیدبا داشته یکارت دو ستون سه باید شما اول، دور در

 یایشآزم پرواز در که همانطور درست دارید، کارت 8 ،می کنید مخلوطرا  چهارم

 نآ زیرا داشت خواهید بیشتری های کارت شما بعدی دورهای در. دادید انجام

 .هستند یتر طوالنی های پرواز ها

 ردو در "!برو": گوید می بازیکن جسورترین اول، دور در

 قبلی دور در که رسد می یبازیکن به نقش این ،3 و 2

 این« !برو» گفتن بر عالوه. استفرود را داشته  یناول

 ایرهد در را آن و کندنیز فعال  را زمان سنج باید بازیکن

 قرار پرواز صفحه در ،است دور عدد به مربوط که ای

 .دهد
 

ن وقتی که ای. کند می مشخص را کشتی برای ساخت برایالزم  انزم زمان سنج،

 در ار آن و چرخانده مجددا را زمان سنج می توانند انبازیکن شود، تمام زمان

 فردی توسط کار این معموال(. تر پایین به باالتر شماره از) دنده قرار بعدی دایره

 به  راحتی دیگران خواهد نمی و کند می پیشرفت خوبی به که شود می انجام

 قطعات را بقاپند.

 قوانین کامل



  

 ساندهر اتمام به را کار ساخت که یبازیکن فقط حال، این با داد.

 .هدد انجام را کار این را برداشته است می تواند شماره کاشی و

قدر زمان  چهبازیکنان  بقیه که دهد میچرخش نشان  آخرین 

 به زمان آن که هنگامی دارند تا کشتی خود را درست کنند.

 فمتوق را کار ساخت همه. کند اضافه دیگری قطعه تواند نمی کس هیچپایان برسد،  رسد، می پایان

سد ری می کس بها کمترین عدد باقی مانده ب کاشی. )بردارند شماره کاشی یک و دنکن

 (که زودتر آن را بقاپد.

 در را نجزمان س بازیکن نجسور تری: است زیر شرح به وضعیت کامل، بازی اول دور در

 پایان به را که کار ساخت بازیکنی اولین "!برو": و می گوید کند می تنظیم 1 دایره

 است، م شدهزمان سنج تما احتماال جا، این تا. را بر می دارد 1 شماره کاشی برساندن

 این به د.بگذار "شروع" برچسب با دایره در و چرخانده را آن باید بازیکن بنابراین

 در مه هنوز اگر البته. )دیگر شروع می شود معکوس برای بازیکنان شمارش ترتیب

 .(شود تمام تا کنند صبر باید بازیکنان است، اجرا حال

 کسی ره شود، می تمام که هنگامی. شود می 2 دایره از زمان سنج دوم، کار دور در

 به 2 دایره زا را آن توانید نمی شما. دهد قرار 1 دایره در و چرخانده را آن تواند می

رسیده  ماتما به کار ساخت شما اگر حتی کنید، منتقل "شروع" دایره به مستقیم طور

 .ار دهیدقر 1 دایره درآن را چرخانده و  باید شما. باشید گرفتهرا  شماره کاشی و

 ؟چه هستند دادیم توضیح قبل از ما که دار خنده عاتقط این

 .هستند بیگانگان زندگی های سیستم بنفش و نارنجی اجزای

 کابین یک به باید ،دعمل کن زندگی پشتیبان سیستم اینکه برای

در این صورت آن کابین به رنگ کاشی پشتیبان در . دمتصل باش

 نهبیگا خلبان کابین ای شروع قطعه در توانید نمی شما)می آید. 

 به نیازی است و خاکستری فضای در ها، انسانمحل .( بگذارید

 قرار یکابین هر در توانند میآن ها  و ردندا زندگی پشتیبان قطعات

 .بگیرند

 :گیرد می قرار زیر قوانین با مطابق خدمه فیگورهای

 در اما ،نیستند "شما" ها این از هیچکدام. )قرار می گیرد انسان 2 خلبان نکابی در •

 کنید فکر است ممکن مدتی از بعد بنابراین هستند، شما همسایه ها آن طوالنی سفر یک

 .(دیهست شما ها آن که

 .رندقرار می گی نیست، متصل زندگی پشتیبان سیستم یک به که یکابیندر  انسان 2 •

 از بیگانه یک یا انسان 2 شود می متصل زندگی پشتیبان سیستم یک هب ی کهکابین •

 .ناسب در خود جای می دهدم رنگ

 1 ای انسان 2 یا است متصل رنگ هراز   زندگی پشتیبان سیستم یک به ی کهکابین •

 .در خود جای می دهد بیگانه نارنجی 1 یا بنفش بیگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشد داشته رنگ هر از بیگانه 1 از بیش تواند مین شما کشتی •

 کنار را قطعه دو تا توانید می شما ساخت، هنگام در

 صفحه چپ سمت باالی گوشه در ها این. بگذارید

کاشی های  ستون ،یعنی) گیرند می قرار شما کشتی

 بگیرد، شما از را این تواند نمی کس هیچ(. خارج شده

 که چیزی تنها. دبازگردانی انبار به را آنها توانید نمی اما

 شتیک به آنها کردن اضافه دهید انجام آنها با توانید می

 می اضافه را آنها از یکی شما که هنگامی. است شما

 بگذارید کنار را جدید قسمت یک توانید می شما کنید،

. هیدد قرار هم کنار بار دو از بیش توانید می بار هر اما

 کشتی به را آن سپس و بگذارید کنار را جزء جزء اگر

 .دهید قرار خود خالی شمع در را آن کنید، اضافه خود

 رفته دست از جزء یک عنوان به شما سفر پایان در این

 .شود می حساب شما روی بر مسیر طول در

 برگرداندن آخر

 زندگیپشتیبان  قطعات

 خدمه دادن قرار

 بیگانگان

 کنار گذاشتن قطعات

 

دهند  قرار های خود را خدمه چگونه که گیرند می تصمیمیک بار در هر زمان  بازیکنان

 شروع می شود. 1کن دارای کاشی عدد بازی باو این 

آن  انیدتو مین نیز شمابگیرد.  شما از راها  این تواند نمی کس هیچ(. خارج شده

 کردن اضافه ددهی انجام ها آن با توانید می که کاری تنها. بازگردانید انبار به را ها

ضای فیک  شما کنید، می اضافه را ها آن از یکی که هنگامی. است کشتی به شان

 از شبی توانید مین اما گذاشتن قطعه ای دیگر خواهید داشت، کنارخالی برای 

 به را آننتوانید  سپس و گذاشته کنار را قطعه ای اگر. بگذارید کنار قطعه دو

. ددهی قرار خود کاشی های خارج شده ستون در را آن کنید، اضافه خود کشتی
 .دآی می به حساب مسیر طول در رفته دست از قطعه یک عنوان به سفر پایان در این

 قرار راه های

 خدمه دادن

هنگامی که زمان تمام شود و زمان سنج روی عدد 1 قرار گیرد، 

می توان آن را برای آخرین بار چرخاند و در دایره "شروع" قرار 



 

 پیشرفته دشمنان

 دوش کشف پرواز طی در نقص ها بیگانه توانایی

 زندگی پشتیبان های سیستمبه  وارد شدن صدمه

 کشتی ساخت اشتباه در

 موضعی بررسی

 سنگ شهاببارش 

 هر در) دارد قانونینقص  شما کشتی که شود متوجه پرواز نحی در کسی اگر

 باال رد که همانطور باید شما( شد معلوم ماجرا کارت اولین اینکه از پس زمان

 نقض ایبر کیهانی اعتبار 1 کرده و تصحیح را اشتباه بالفاصله ،شد داده توضیح

 .کنید پرداخت مخزن به فیزیک قوانین

 گاهایست یا جنگی منطقهدر قوانین مربوط به  و هستند خدمه اعضای بیگانگان

 همتروک کشتیبه  را ها آن دتوانی می شما. نظر گرفته می شونددر  متروکه

 .برده داران بدهید به را ها آن یا بفرستید

 ار انسان دو فضایاو  که است این کشتی در بیگانه از معایب جای دادن یک

 .دارد وجودخاصی هم برای او  مزایای البته اما،. اشغال می کند

. یدشو می روبرو برده داران و دریایی دزدان با همچنین شما کامل، بازی در

 راتاعتبا آورید؛ نمی دست به ییکاال ،دادید شکست را ها آن شما که هنگامی

 ایفضاه در شده مشخص تعداد به را خود کشتی. تعلق می گیرد شما به کیهانی

 خواهید نمی اگر. کیهانی دریافت کنید اعتبار مخزن از ورو به عقب منتقل  خالی

در  یا) کیهانی اعتبار که کنید انتخاب توانید می بدهید، دست از پرواز روزهای

 ه هست،همانجا ک در را خود کشتی و دریافت نکرده را( کاالها ،قاچاقچیان مورد

 زا پس را پاداش تواند نمینیز  یگردی بازیکن هیچ صورت، هر در. بگذارید

 .آورد دست به دشمن شکست

 کنند می تانمجبور دهند، شکست را شما برده داران اگر

که این انتخاب. قدیم آن ها کنیدت را خود خدمه از برخیتا 

د، کنی تسلیم خود آزادی ازای دررا  بیگانگان یا انسان ها

 .با شما است

 

 به شما کشتی بدهند، شکست را شما دریایی دزدان گر

 جهت و اندازه دهنده نشان کارت. )شود می بسته گلوله

 خورده شکست تا اینجا که یبازیکنان تمام.( است توپ آتش

 شکست ی کهبازیکن ین جریمه هستند. اولیناند مشمول ا

شلیک  ستون یا ردیف تعیین برای تاس دو ه استخورد

 همه روی تاس ها این نتیجه .دبریز ها گلوله از یک هر

 توپ سبک آتش. شود می اعمال خورده شکست بازیکنان

 یک هزینه و درست جهت در سپر توسط تواند می فقط

 توان نمی را سنگین توپ آتش. شود متوقف باتریتوکن 

 .(کنید نگاه جنگی منطقهبخش  به) کرد متوقف

 بیگانه یک شما اگر. هستند اورجنگ موجوداتی ،بنفش های بیگانه

 بدون شما توپ قدرت اگر. )به دست می آورید قدرت+ 2 دارید، بنفش

 .(کنید نمی دریافت را پاداش این شما باشد، صفر بیگانه

 

 ینارنج بیگانه یک شما اگر. هستند خوبی مکانیک نارنجی بیگانگان

 ماش موتور قدرت اگر. )شما افزوده می شود موتور قدرت به+ 2 دارید،

 .(کنیدمی ن دریافت را پاداش این باشد، صفر بیگانه بدون

هم زمان یک  و دهدب دست از را زندگی پشتیبان سیستم یک شما کشتی اگر

 بیگانهذا ل .کند حمایت آن از تواند نمی دیگر متصل به آن باشد، کابین در بیگانه

 .دیبازگردان مخزن به را

گر دی اید، کرده اضافه غیرقانونی صورت به را قطعه یک که شدید متوجه اگر

 راه از قبل دقیق بررسی حین در مشکل این. دهید انجام توانید کاری نمی

 .شد خواهد حل اندازی

 حین در. است تر سخت بسیار کامل یباز در غیرقانونی کشتی یک مجازات

. است شده ساخته قوانین اساس بر شما کشتی که شوید مطمئن دقیق، بررسی

 نیدک حذف را قطعه چند یا یک باید باشد، شده نقض شما کشتیقانونی در  اگر

 ینم حساب اضافی ساختعمل  عنوان به این. شود قوانین با مطابق نتیجه که

 فهاضا یجدید هیچ قطعه توانید نمی اما( دارید هنگ را خود عدد کاشی) شود

 امیهنگ. گیرند می قرار قطعات خارج شده ستون در شده برداشته قطعات. کنید

 چپ سمت از نگس شهابامکان بارش  بعد، دورهای در .کنید پرداخت را ها آن جریمه که شد خواهید مجبور رسیدید مقصد به که

ی بزرگ های سنگ شهاب. وجود دارد شما کشتی راست یا

 در ی کهتوپ توسط توانند می آیند می شما جلوی از که

 منهدم ،قرار دارد شوند می نزدیک آن از که یستونهمان 

ی که از پهلو ها نزدیک بزرگ های سنگ شهاب اما .دنشو

ر دتوپی که یا هم ردیف با آن ها یا  می شوند تنها توسط

ورشان است و همچنین به آن سو اشاره می ردیف مجا

به  شلیک برای شتاب خود را کشتی) کند، منهدم شوند

 های سنگ شهاب(. تنظیم می کند ها سنگ شهاب

 برخوردها  توپ آتش با آن  قدر ریز هستند که کوچک

 نمی کنند.

 را یباتر یا کابین باید بازیکن آن، رفع برای است و اشتباه کشتی دارای  این

 از را اتریب بنابراین دهد، قرار بیگانه کابین، داخل در خواهد می او. کند حذف

 .دهد می دست از را موتورها از یکی بکند،  را کار این او وقتی. برد می بین

 خود کشتی صفحه کاشی های خارج شده در ستون در قطعه را دو هر سپس

 .می دهد قرار



 

 ها انسان همه دادن دست از

 موتور بدون باز فضای

 عقب بیافتید گردش دور 1

 لیم شویدبخواهید تس

 رویداد های خاص
 نای. وارد بازی شود سوم یا دوم دور در تواند می اپیدمی کارت

 از ار( بیگانه یا انسان) خدمه 1 شما که شود می باعث ماجرا کارت

 دیگر متصل شده اشغال کابین یک به که هر کابین اشغال شده ای

خت لذا باید توجه داشته باشید که در هنگام سا .حذف کنید است،

 ار ها کابین شما اگر. هیچ دو کابینی را در مجاورت هم نسازید

 زا یکی اپیدمی وقوع از قبل کنید سعی توانید می اید کرده متصل

 ایه کارت نمیا در اپیدمی بدانید این که. )کنید خالی را آن ها

 .(است مفید ماجرای آن دور وجود دارد یا خیر، بسیار

ورت به ص ماجرا کارت این. دهد رخ سوم دور در تواند می خرابکاری

. کند می منفجر خدمه کمترین با کشتی در را قطعه یک تصادفی

سهم  باشند، برابر خدمه کمترین در میزان چند کشتی اگر)

 انتخاب برای.( است، می رسدخرابکاری به بازیکنی که جلوتر 

 تعیین برای تاس 2 و ستون تعیین برای تاس 2 بازیکن قطعه، آن

 نداشته وجود مختصات این ای در قطعه اگر هیچ. بریزد ردیف

 همچنان اگر. مجددا تاس ها را بریزد جدید مختصات برای باشد،

مین سو اگر نداشت، باز هم این کار تکرار شود. ولی وجود قطعه ای

منصرف می  خرابکارها شوند، ریخته قطعه بدون ر هم مختصاتبا

 .افتد نمی اتفاقی هیچ و شوند

 دهگمش یک عنوان به کنند، منفجر را کامپوننت یک خرابکارها اگر

 ست،ا افتاده زیان این دلیل به که دیگری کس هر مانند پرواز، در

 .اشدب ویرانگر تواند می کشتی مرکز به ضربه. شود می گذاشته کنار

 

هر . )کنید پرداخت اید، داده دست از مسیر طی در که قطعاتی مجازات باید شما •

 نابراینب بازگردانید، کورپ شرکت به جریمه را بدون اید نداده دست از هنوز که چیزی

 پرداخت شده قرار دارند، جریمه کاشی های خارج ستون در که آن هایی برای فقط

 .(دارد وجود محدودیت شما جریمه برای که نکنید فراموش. کنید

 یدتوان می ،هنوز بازی می کند دیگران تسلیم شدن از پس که هستید کسی تنها اگر

 این در. هیدادامه د خودتان به راه باقیمانده راهایماج طریق از کنید سعی و دهید ادامه

 کمترین با را بازیکن که) بگیرید نادیده را خرابکاری و جنگی منطقه ماجراهای مورد،

 (.کند می مجازات خدمه اعضای یا توپ موتور،

ا از م خدمه انسان کشتی خود راباعث شود تا شما تم ماجراجویی کارت یک اگر

 دارها را شما کشتی توانند نمی بیگانگان. )تسلیم شوید بایدشما  ،دست بدهید

 دهش اشغال کابین آخرین به که است ای صدمه دلیل به است ممکن این.( کنند

 ستادنفر یا ،برده داران یا جنگی منطقه اب مواجهه از پس ،شما وارد شده است

 ینا اگر. متروکه، رخ دهد کشتی رها یک تان به خدمه عضو آخرین داوطلبانه

 وردم کارت اثرات تمام تا توانید نمی شما ،جنگی بیافتد منطقه یک در اتفاق

 .کنید خارج مسابقه از را خود کشتی، گیردن قرار رسیدگی

از رو برو تا زمانی که با فضای ب تواند می شما کشتی اینرسی، به قانون توجه با

 ازب فضای کارت یک با که هنگامی. برساند پایان به د راخو سفر ،نشده است

 معد علت به است ممکن که) باشد صفر شما موتور قدرت اگر شوید، می مواجه

. یم شویدتسل باید ،(باشد باتری بدون دوگانه موتورهای داشتن یا و موتور داشتن

کمک  فهاضا موتور قدرت در شما به نارنجی بیگانه که در اینجا نکنید فراموش

 کند. نمی

 سر پشت را شما کامل گردش یک از بیش ،یعنی) دور بزند را شما فرمانده اگر

 .تسلیم شوید باید ،(بگذارد

 می اشم. بکاهید خود های هزینه و تلفات از باشد بهتر است ممکن اوقات گاهی

 بعدی ماجرای کارت اینکه از قبل باید اما تسلیم شدن کنید. به اقدام توانید

 ارتک یک مشاهده از پس اگر. )شود، تسلیم شدن خود را اعالم کنید داده نشان

س اقدام به طور کامل اجرا شود، سپ ماجرا آن ایدب ابتدا بگیرید، تصمیم ماجرا

 (.خود را عملی کنید

 تسلیم خود، مقصد به رسیدن از قبل شوید مجبور است ممکن کامل، بازی در

 ،خوشبختانه. گردید تسلیم که بخواهید است ممکن حتی شما اوقات گاهی. شوید

 .کنید پیدا خود نزدیکی در کورپ شرکت انبار یک توانید می همیشه شما

 :تسلیم شدید شما اگر

 شاگرتما یک فقط دور بقیه برای شما. کنید حذف بازیصفحه  از را خود نشاگر •

 .بگذارند یرتاث شما بر توانند نمی ها کارت از هیچکدام و خواهید بود

 دلیل هب)دریافت نمی کنید  ،یدده ااد تحویل که سفارشی برای یپاداشهیچ  شما •

 ترینکم با کشتی پاداش که هنگامی(. اید دهاننرس پایان بهسفر خود  شما اینکه

 .شود نمی در نظر گرفته شما کشتی ،داده می شود معلق اتصاالت

. جامدمی ان کل قیمت نصف دریافتتنها به  ،تان کاالهای فروش برای شما تالش •

تبار به میزان نصف آن اع و به دست آورید را خود کاالهای تمام فروش کل قیمت

 کیهانی به دست آورید )روند به باال(.

 شدن تسلیم

 نمی اتفاقی هیچ و منصرف می شوند خرابکارها شوند، ریخته قطعه بدون بار هم مختصات

 .افتد

ل سفر آن را مانند هر قطعه دیگری که در طو ،کنند منفجر را قطعه یک خرابکارها اگر

 .باشد ویرانگر تواند می کشتی مرکز به ضربه. کنار بگذارید ،است آسیب دیده



  

ریمه ج تمام و شده آوری جمعها  پاداش تمامی که هنگامی .رسد می پایان به سوم دور از پس بازی این

 ازی می شود.بازیکن با بیشترین امتیاز، پیروز ب. کنید جمع را خود کیهانی اعتبارات تمام. شد پرداخت ها

 

 .هستند برنده یک از بیشتر کمی دارند، را اعتبار بیشترین که بازیکنانی البته،

 بازی کی برای. انجامد می طول به ساعت یک معموال تجربه، با بازیکنانبازی با 

د و بیشتر انجام دورهای بع. کنید بازی دور دو یا یک توانید می فقط شما کوتاه،

 .بازی، به اختیار خودتان است

 .کند کمک مشکل این حل به تواند می تیمی بازی

 که ازیکنیب با باید رت تجربه بازیکن با. استمناسب  نفر چهار برایبازی  نوع این

 تشکیل تیم یک هم با دیگر بازیکن دو و کند همکاری ،دارد کمتری تجربه

 معمول نقوانی به توجه با بازی این. باشند جدا یکدیگر از باید همکاران. دهند

  :شود می انجام استثنا دوولی با 

 .کنند می ذخیره ستون یک در را خود کیهانی اعتبار همکاران. 1

 .کنید می پرواز خود شریک کشتیبا  شما ساخت، از پس. 2

 می شما و با این کار، بازیکن مبتدی با یک کشتی خوش ساخت آشنا می شود

 . داستفاده کنی موفقیت برای رسیدن به از تجربه گذشته خود توانید

 الشچ و تر طوالنی بیشتر، دور یک با را بازی می توانند تجربه با بازیکنان

 کالس کشتی از استفاده و با 3 دور قوانین به توجه با اضافی دور. کنند برانگیزتر

IIIa اشی فضایی برای ک هیچ صفحه این توجه داشته باشید که. )شود می بازی

 رد را خود شده ریخته دور قطعات توانید می فقط شما. خارج شده ندارد های

به  دبای شما بنابراین نیستند، مطمئن ها کشتی این. بگذارید خود صفحه کنار

 .کنید پرداختجریمه  دهید، می دست از که قطعه ای هرازای 

 .کنید بازیرا  a3 فقط ،3 به جای دور توانید می همچنین شما

ضافه شدن باعث ا این. باشد کننده سرگرم تواند می تجربه با بازیکنان برای تیمی بازی

 خودتان است بهتر آیا اینکه مورد در گیری تصمیم مانند .می شود جدید تاکتیکی عناصر

 .بگذارید خود شرکای برای را آن یا کنید استفاده فرصت یک از

 قانون از یدتوان می یا و کنید بازی شد، داده توضیح باال در که همانطور توانید می شما

 :کنید استفاده مشترک کشتی ساخت

 که نیبازیک شود، می منتقل بعدی دایره به شماره دایره یک از زمان سنج که هنگامی

مقابل  طرف به باید بازیکن هرسپس . "سوئیچ"بگوید  بلند دهد، می انجام را کار این

 از زمان سنج که هنگامی. کند کارشریک خود  کشتی روی بر و کند حرکت در میز

 براینبنا ،نخواهد داشت وجودی سوئیچ هیچ ،شودمی  منتقل «شروع» دایره به 1 دایره

در  م یک باردو دور در شما. داشت نخواهیدمکان  تغییر اول دور ساخت حین در شما

 ا در تسوئیچ کنید  دیگر بار  یک ساخت، از پس. خواهید داشت سوئیچ بار دو دور سوم

  کنید پروازگفته شد،  استاندارد یتیم بازی در همانند آنچه ،خود شریک کشتی

 (.کرد خواهید تجربه کسب خود اول دور در همچنان شما بنابراین)

دنبال  شما به شریک این مسئله که تشخیص به قادر تا کنید پیداروشی  سریع باید شما

 زا حاصل کشتی. ، انجام دهیداست الزم کشتی تکمیل برای که آنچه و باشید چیست،

 .بود خواهد تیمی تالش ثمره یک واقعا آن

 کنید، یریز برنامه عالقه دارید تا در طول بازی خود، و دارید خوبی حافظه اگر

 :کنید استفاده قوانین زیر از

 ساخت مرحله طول درزمانی که  .نکنید مخلوط را ماجرا های کارت ستون سه

 ،ه ساختاتمام مرحل از پس. ندهید تغییر را یب شانترت کنید، می نگاهبه آن ها 

 یکدیگر باالی در مرتب صورت به را ها آن عوض، در. نکنید مخلوط هم با را آنها

ن همه در پایی( است دیدهن کس هیچ ییها کارت با) را چهارم ستون و داده قرار

 چه و افتاد دنخواه یاتاتفاق چه دانید میخوب  شما حاال. آن ها اضافه کنید

 (.کارت مجموعه آخرین جز به) زمانی

 .می شوید سریع بسیار خود کشتی ساختدر  شما کردن، بازی بار چند از پس

 ن سنجزما. کند ایجاد مشکل بازی به جدید بازیکنان ورود هنگام تواند می این

بر در برا شان های کشتی و شد خواهد تمام آن ها ساختپایان  از قبل نهایی

ایطی صورت بازی با چنین شر ایندر  خوب از آب در نمی آید.دیگر بازیکنان، 

 .نخواهد بود نیست کننده سرگرم چندان

 بازی کوتاه تر

 3aدور 

 بیشتر بینی پیش

 تیمی بازی

 تجربه با انبازیکن یتیم بازی

 تغییرات بازی

 پیروز بازی



 

 نم؟نباشد چه کار ک کافی پرداخت جریمه دور برای پایان در من اعتبار اگر

 اگر) بعدی دور شما. بازگردانیدمخزن  به رای که اکنون دارید اعتبارات تمام باید

 .خواهید کرد شروعاعتبار  صفر با( داشت وجود

در  واهمخ نمی اما ،رسانده است پایان به را ساخت اولین نفری باشم که کار اگر

 ؟م، چه کنمجایگاه اول بازی باش

 ار مانده باقی اعداد از یک هر توانید می ،کار ساخت کشتی تمام شد وقتی

 شماره کاشی ، می توندبرسد پایان به ی که کار ساخت اوبازیکن نخستین. بگیرید

 .برای بازیکنان دیگر بگذارد را آن بر ندارد و را 1

 نکنم؟ دهاستفا ساده توپ یا موتور یک ازکه  بگیرم تصمیم توانم می آیا

 نهات. می شود اضافه همواره بیگانگان پاداش و ساده های توپ و موتور شماره

های  توپ یا موتور از آیا که است این بگیرید تصمیم توانید می شما که چیزی

نتخاب اتوکن باتری  1 یعنی در مورد هزینه کردن) یا خیر کنید استفاده دوگانه

یا  یدکن استفاده سپر از آیا که گیرید می تصمیم شما مشابه، طور به(. )کنید

 .(خیر

 سنگ شهاب یکقرار دارد به  من کشتی وسط در که توپ یک با توانم می آیا

 کنم؟ شلیک بزرگ

 برابر در)سنگ  شهاب مانه ستون در و درست جهت در باید را خود توپ بله

 دو از یکی یا ردیفهمان  در یا( می آید رو پیش از ی کهبزرگ سنگ شهاب

. باشید قرار داده ،(پهلو می آید از ی کهبزرگ سنگ شهاب برابر در) مجاور یفرد

ارای د کشتی ،صورت این غیر در باشد؛ خالی باید توپ لوله مقابل مربع البته

 .است قانونیایراد 

 ؟می شود چه قطع شود، من کشتی داخل در یاتصال اگر

 مجاور های دهنده اتصال ،به وجود بیاید شما کشتی وسط در سوراخ یک اگر

 هابش از حال، این با. معلق در نظر گرفته می شوند اتصاالت عنوان به سوراخ

 یا یفرد در موجود قطعات اولینبه  آن ها زیرا د،نشو می محافظت ها سنگ

 .دنده می قرار حمله مورد را ستون

 ؟برگردانم توکن را یا فیگور بلوک، کدام که بگیرم تصمیم توانم می آیا

 را ها رینت گران باید ابتدا ببرید، بین از را خود کاالهای شدید مجبور تیوق بله

 نگامیه. ی داریدگیر تصمیمحق  مشابه، رنگ دو بین انتخابدر  اما ،برگردانید

 آن ،کابین مکدااینکه از  و ها انسان یا بیگانگانبین  ،می گردانید بر را خدمه که

 های برای توکن شما مشابه، طور به. را بر می گردانید، حق انتخاب دارید ها

 که کشتی از هایی بخشاز  ابتدا شود می توصیه. گیرید می تصمیم باتری

 .کنید استفاده رفتنشان بیشتر است، دست از احتمال

 

 کنم؟ مرتب دوباره را ها باتریتوکن  و خدمه کاال، زمان هردر  توانم می آیا

 وقتی نهات و هستند کاالها ،کنید مرتب دوباره توانید می که چیزهایی تنها. خیر

 .شان کنید مرتب دوباره توانید می ید،دآور دست به را آنها

 ؟اتفاقی می افتد چه ،شود در مخزن تمام کاالهاموجودی یک از  اگر

این  ،شده باشد تمام گردد، یریبارگ است قرار که ییکاال از موجودی مخزن اگر

 یکنانباز سیارات، در .گیرید نمی را ها آن شما. اهد بوداز کم شانسی شما خو

 در بازیکن یک اگر. )فرمانده بارگیری کنند از شروع با ترتیب، به را هاکاال باید

 برایده ش انداخته دور کاالهای آن از پس ،برگرداند را ییکاال ،بارگیری هنگام

 .(گیرند می قرار دیگر در دسترس بازیکنان

 هچ ،شودتمام  ه هاخدمیا فیگورهای   باتری توکن های از موجودی مخزن اگر

 ؟اتفاقی می افتد

 زهه اندابو باتری ها  کابین کردن پر برای. کنید نگاه میز زیربه  مورد، این در

 یگانگانبدیدید که  اگر. )بازیکنان، توکن قرار داده شده است تعداد و به کافی

 شما کشتی باشید که کرده شفرامو است ممکن ،گذاشتن ندارید برای کافی

 (.باشد داشته نوع هر از بیگانه یک تواند می فقط

 کنم؟ دریافت رابازی  الکترونیکی نسخه توانم می کجا

. مراجعه کنید GALAXYTRUCKER.COM بهدانلود  لینک کردن پیدا برای

 سایت وب این به تماس فرم طریق از لطفا دارید، بازی این مورد در سوالی اگر

 .کنید ارسال پیام
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