
Een spel van



12 [-1 RP] /
Gevaar fiches

Spel Overzicht

Componenten

We weten niet hoe het wormgat is ontstaan, we zijn er zelfs niet zeker van dat dit een natuurlijke verschijnsel is. Wat we wel weten is dat het stabiel is en
het leidt naar een grotendeels onbewoond sterrenstelsel. De tijd is rijp om dit sterrenstelsel in te nemen, maar je bent niet de enige. Je zult met anderen

moeten wedijveren om net ontdekte planeten zo efficient mogelijk te koloniseren. Bouw je nederzettingen en plan vooruit zodat ze de grondstoffen leveren
die je nodig hebt om je invloed uit te breiden. Zoek naar eigenaardigheden ("anomalies") om te onderzoeken en zorg dat je het beste maakt van

tegenslagen en kansen.
Er is veel werk in het vooruitzicht, Pionier. Ga nu en TAKE THE GALAXY!

Take the Galaxy is een galactische ontdekkings- en kolonisatiespel. Iedere speler begint het spel met een "Player Deck" die alle
ruimteschepen en nederzettingen bevat die je als speler kan bouwen.

In het midden van de tafel ligt het "Space Deck" dat in dit sterrenstelsel alle planeten, "anomalies" en gebeurtenissen zal onthullen.
Spelers kunnen planeten opeisen door er nederzettingen op te vestigen. Op deze manier kunnen ze hun economie uitbreiden en
"Renown punten" verkrijgen. Een pionier kan echter ten alle tijden maar 4 planeten bezitten. Spelers zullen moeten beslissen wanneer
en welk planeet ze het beste kunnen afstaan zonder dat hun economie daar onder lijdt. Maar focus niet alleen op planeten! "Events" en
"anomalies" kunnen ook veel Renown punten opleveren!

Het "Space Deck" is verdeeld in 3 sectoren. Elk sector bevat steeds meer lucratieve planeten om te koloniseren, anomalies om te
bestuderen maar ook steeds uitdagendere gebeurtenissen om te trotseren. Het spel eindigt wanneer de laatste kaart uit de laatste
sector is omgedraaid.

De speler met de meeste Renown punten wint het spel.

4 Player Decks, ieder 42 kaarten 1 Space Deck, 48 kaarten

16 Mankracht fiches
16 Kennis fiches

16 Productie fiches
20 [1 RP] fiches
15 [5 RP] fiches



Prepare the Space Deck

Shuffle
Core cards

Shuffle
Expanse cards

Shuffle
Fringe cards

Spacedeck cardsarenumbered in the
top right and bottom left corner. Select
the cards depending on the number of
playersasshown here;

Then divide the cards according to the
sector they belong to, and shuffle them
seperately.After shuffling,place
them on top of each other asshown here;

Sologame

2playergame

3playergame

4playergame

Voorbereiding

Het Space Deck

Explored Space

Een Take The Galaxy spel wordt in 4 stappen voorbereid

Schud de

Schud de

Schud de

Het "Space Deck" bestaat uit 3 kaartensets: de "Core", de "Expanse" en de
"Fringe". Je kan zien waar elke "Space Deck" kaart toe behoort door te kijken
op de achterkant of op de rechteronderhoek aan de voorkant.

Prepareer het "Space Deck" zoals hier rechts beschreven. Dit geeft je veruit de
meest gebalanceerde ervaring. Als je een meer willekeurige spel wil, kijk dan
naar de alternatieve speelwijzes op pagina 13.

Plaats het "Space Deck" in het midden van de tafel.

Leg nu de "Explored Space" klaar. Dit doe je door hetzelfde aantal kaarten uit
het "Space Deck" om te draaien als er spelers zijn, makkelijk toch?

Voorbereiding "Space Deck"
De kaarten in het "Space Deck" zijn in de
hoek rechts boven en links onder voorzien
van wormgat icoontjes. Kies de kaarten
afhankelijk van het aantal spelers zoals hier
aangegeven:

2 spelers

2 spelers

3 spelers

4 spelers

3 spelers

4 spelers

Verdeel dan de kaarten volgens de sector
waartoe ze behoren en schud ze per sector.
Na het schudden leg je de sectoren op
elkaar zoals hier:

Core
Sector
Kaarten

Expanse
Sector
Kaarten

Fringe
Sector
Kaarten



Player Deck

Start Hand & Planeet

Het Spel Starten

Iedere speler kiest een "Player Deck". Zoek nu naar de 9 kaarten met het symbool in de hoek rechts boven en links onder en houd
deze apart. Je hebt die nodig voor de volgende stap (stap 4). Schud de rest van de kaarten en leg ze gedekt neer binnen bereik. Dit is
nu je "Player Deck" gedurend het spel. Je trekt alle kaarten uit deze stapel. Is deze stapel leeg, dan schud je je afleg stapel en leg deze
gedekt neer om een nieuwe "Player Deck" te maken.

Pak nu de kaarten met het symbool. Een van die kaarten is je start planeet (genaamd: Homeworld). Dit is de eerste wereld die
door jou is gekoloniseerd in dit sterrenstelsel. Leg deze open voor je neer. Pak nu uit de 8 overgebleven kaarten een van de Frontier
Colony kaarten en leg deze open naast je start planeet.

De 7 overgebleven kaarten vormen nu je start hand.

Bepaal voor jezelf wie het spel begint, het is niet aan ons om dat voor je te beslissen!

Geeft aan dat het start
met een Frontier Colony

Dat was de voorbereiding
Je bent nu klaar voor Take The Galaxy!

Start Hand



Spel Voorbeeld

Speler 2's
nederzettingen

Speler 2's
planeten

Speler 2's
Player Deck

Speler 2's
schepen

Space Deck
afleg stapel Space Deck Explored Space

Speler 2's
renown punten

Speler 1's
renown punten

Speler 2's
afleg stapel

Speler 1's
Player Deck

Speler 1's
afleg stapel

Speler 1's
planeten

Speler 1's
schepen

Speler 1's
nederzettingen



Een beurt bestaat uit 5 stappen. Deze zijn;
Ontdekken, Kaart Trekken, Resetten, Acties Uitvoeren en het Einde van je beurt.

Vervolgens treden "Event" effecten op, zoals een kaart verliezen door de Space Pirates. (Meer hierover op pagina 8)

Draai alle kaarten die gebruikt zijn naar hun Ongebruikte Stand.

Trek een kaart van het "Space Deck" en plaats deze open op de tafel. Alle kaarten in de Explored Space worden verschoven om
ruimte te maken voor de nieuwe kaart. Het maximale aantal kaarten die in de Explored Space mogen liggen is gelijk aan het
aantal spelers +1. Als er meer kaarten zijn dan deze limiet, dan wordt de kaart aan het andere uiteinde afgelegd. Plaats deze
kaart in de "Space Deck" afleg stapel.

Een Space Deck kaart wordt getrokken, de andere kaarten schuiven op om plaats te maken

Een Space Deck kaart wordt getrokken, de andere kaarten schuiven op om plaats te maken

VOORBEELD 1 : een kaart wordt getrokken voor een 2 speler spel, de Explored Space is nu vol. (3/3)

VOORBEELD 2: een kaart wordt getrokken voor een 2 speler spel, echter de Explored Space is vol. (4/3)

Deze kaart wordt afgelegd

Trek 1 kaart van je "Player Deck" en pak deze in je hand. Als je "Player Deck" op is, moet je je afleg stapel schudden en gedekt
neer leggen om een nieuwe Player Deck te creëren.

Spelverloop

Ontdekken

Een Kaart Trekken

Resetten



Anomalies

Je mag nu elk van de volgende acties in willekeurige volgorde uitvoeren. Tenzij anders vermeld, mag je deze acties meerdere
keren uitvoeren.

Laat je tegenstander weten wanneer je klaar bent met je beurt. Gebruik de tijd die je tegenstander nodig heeft om zijn
acties uit te voeren om alvast vooruit te denken. (Tip: kijk alvast door je aflegstapel).

Er zijn 4 verschillende type Space Deck kaarten, namelijk Anomalies, Planeten, Schat Planeten en Events. Let op: je mag per
beurt 1 kaart pakken uit de Explored Space.

Een "Anomaly" stelt een van de wonderen van het heelal voor die je ontdekt heb. Indien je ze bestudeert kunnen ze veel
Renown Punten opleveren. Bestudeer een Anomaly door de gevraagde in te leveren. Bestudeerde Anomalies plaats je in
je "Renown punten stapel" zodat je hun Renown Puntwaarde mee kan tellen aan het eind van het spel.

Pak een kaart uit de Explored Space (max 1X per beurt)
Maak gebruik van een Event kaart
Bouw Nederzettingen en Schepen
Activeer Nederzettingen en Schepen
Verbeter je Nederzettingen
Leg een Planeet af (max 1X per beurt)

Naam van de Anomaly

Kosten om de Anomaly
te bestuderen

Renown Puntwaarde
van de Anomaly

Sector waar toe de
Anomaly hoort

Acties Uitvoeren

Einde

Een kaart pakken uit de Explored Space



Schat Planeten

Gevaren

Als je een Planeet wilt pakken van de Explored Space moet je eerst ruimte hebben om deze te mogen koloniseren. Je mag
namelijk maar 4 planeten tegelijkertijd in je bezit hebben. Wil je toch een nieuwe planeet koloniseren dan zul je eerst een
planeet in je bezit af moeten leggen (meer hierover op pagina 12).

Schat Planeten koloniseer je op dezelfde manier als een normaal planeet, maar komen met een extra bonus. Ze starten met
een of meerdere grondstoffen erop! Zodra een Schat Planeet verschijnt in de Explored Space, plaats je de grondstoffen
aangegeven op de planeet kaart erop. Deze grondstoffen blijven daar liggen totdat je de planeet koloniseert. Je mag dan
zoveel van deze gronstoffen gebruiken als je wilt in je beurt. Echter, wanneer je ze gebruikt zijn ze weg, ze worden niet
bijgevuld.

Wanneer je op een planeet een of
meerdere van deze iconen ziet dan is
de planeet gevaarlijk. Vind en plaats de
hoeveelheid Gevaren fiches op deze
planeten kaart zoals aangegeven.
Wanneer je een planeet wil koloniseren
met een of meerdere gevaar fiches, dan
moet je eerst 1 per gevaren fiche
betalen om deze te verwijderen. Zodra
alle gevaren fiches zijn verwijderd, mag
je er een Nederzetting op bouwen.

Om een planeet te koloniseren moet je er een nederzetting op bouwen. Wat voor type nederzetting je erop kan bouwen
wordt bepaald door de vakjes te vinden op de planeet kaart. Er kan maar 1 Nederzetting per vakje gebouwd worden.

Alleen Civilisatie en Utiliteits
nederzettingen mogen hier

worden gebouwd

Alleen Mijnbouw en Utiliteits
nederzettingen mogen hier

worden gebouwd.

Alleen Utiliteits nederzettingen
mogen hier worden gebouwd

Pak een Kennis fiche en leg deze op de planeten kaart

Naam &
beschrijving

van de planeet

Renown
puntwaarde
van de planeet

Sector waar
toe de planeet
behoort

Planeet vakjesPlaneet vakjes
Biosfeer vak Delfstoffen vak Utiliteits vak

Deze planeet start met 1 kennis grondstof:

Planeten



EventsEvents

Events met acties

Events zijn gebeurtenissen die soms opdoemen in de Explored Space. De effecten van een Event treden altijd op aan het
einde van de Ontdekkings Fase. Alle spelers hebben last van of profiteren van de Event kaart zolang deze in de Explored
Space blijft, uiteraard alleen in je eigen beurt. Events kunnen opgelost worden door de aangegeven grondstoffen te betalen.
Dit kan ook een goede bron van Renown Punten zijn!

Er zijn Events die je een extra optie geven. Deze worden in het spel aangegeven door een icoon achter de naam. Zolang
deze Event in de Explored Space ligt mag je als speler de actie eenmaal per beurt gebruiken. Net als Nederzettingen en
Schepen draai je de Event kaart zijwaarts als je deze hebt gebruikt. Deze worden op dezelfde manier ge-reset.

Naam van de Event

Naam van de Event

Effect van de Event

Kosten om de Event
op te lossen

Kosten om de Event
op te lossen

Renown puntwaarde
van de Event

Renown puntwaarde
van de Event

Sector waartoe de
Event behoort

Sector waartoe de
Event behoort

De icoon geeft aan dat deze Event een actie aanbied
die de speler 1X per beurt kan gebruiken.

Deze kaart geeft je de mogelijkheid om
voor 2 Renown punten te wisselen



Nederzettingen Bouwen

Ruimteschepen Bouwen

Omdat je alleen Planeten kan claimen door er een nederzetting op te bouwen, gaan we je nu leren hoe dat moet! Om een nederzetting
te bouwen moet je eerst de kosten betalen die in de linkerboven hoek staat. Dit doe je door het aantal kaarten uit je hand af te leggen
naar je afleg stapel. Zodra je dat gedaan hebt, plaats je de nederzetting aan de rechterkant van de planeet waarop je wilt bouwen.

Schepen worden grotendeels op dezelfde manier gebouwd als
nederzettingen, namelijk door het aantal kaarten af te leggen uit je hand dat
in de linkerboven hoek staat van het schip. Schepen hebben echter geen
planeet en dus ook geen vakjes nodig. Plaats de schepen links van je
planeten.
Omdat schepen niet aan een planeet vastliggen, heeft het afleggen van een
planeet dan ook geen gevolgen. Onthoud echter dat schepen niet verbeterd
kunnen worden en ook geen Renown Punten opleveren.

Wanneer je een nieuwe planeet koloniseert, pak je eerst de planeet vanuit de Explored Space. Plaats deze boven de laatste planeet die
je gekoloniseerd hebt en zet je nederzetting rechts van de planeet.
LET OP: Indien een planeet een of meerdere gevaren fiches heeft, moet je die eerst verwijderen (zie gevaren fiches op pagina 7).
Controleer ook of de planeet de correcte vakjes heeft voor de nederzetting die je erop wil bouwen.
Zodra je een nederzetting hebt gebouwd op een planeet kan je deze niet meer afleggen. De enige manier om je nederzetting kaart
terug te krijgen is om je planeet af te leggen. In dat geval leg je alle nederzettingen die je op die planeet had gebouwd in de aflegstapel
en verdien of verlies je Renown Punten zoals aangegeven op de nederzetting kaarten.

Bouwkosten van
de nederzetting

Effect wanneer je de
nederzetting gebruikt

Naam en type
nederzetting

Renown
puntwaarde van
de nederzetting

Civilisatie Nederzettingen

Utiliteits Nederzettingen

Mijnbouw Nederzettingen

Ruimteschepen

Deze kunnen alleen gebouwd
worden op biosfeer vakjes

Deze kunnen op elk type vakje
worden gebouwd

Deze kunnen alleen op delfstof
vakjes worden gebouwd

Deze worden niet op planeten
gebouwd, ze hebben dus geen

vakje nodig



Nederzettingen & Schepen gebruiken

De Grondstoffen

Je kan je Nederzettingen en Schepen meteen na het bouwen gebruiken. Ze staan op de ongebruikte stand wanneer ze gebouwd zijn.
Alle nederzettingen en schepen kunnen maar een keer per beurt gebruikt worden. Wanneer je een schip of nederzetting gebruikt heb,
draai je deze op zijn kant. Gedurende de Reset fase mag je alle gebruikte schepen en nederzettingen weer draaien naar de ongebruikte
stand. Wanneer je een kaart gebruikt, dan wordt de actie erop uitgevoerd. Er zijn 2 type acties; genererende acties en transformerende
acties.

Genererende acties produceren een of meerdere grondstoffen. Kaarten met genererende acties laten de grondstoffen die ze genereren
zien op de kaart zelf.

Transformerende acties hebben een input en een output. Ze hebben een grondstof nodig zoals aangegeven op de kaart en veranderen
deze in een andere grondstof of effect. Dit wordt aangegeven door de pijl in het midden.

Er zijn 4 type grondstoffen die je kan genereren. Elke grondstof heeft een andere spel mechaniek. Grondstoffen worden gebruikt om
nederzettingen en schepen te activeren, nieuwe nederzettingen en/of schepen te bouwen, etc. Grondstoffen kunnen ook als volgt
worden gebruikt:

Betaal om 1 kaart te trekken uit
je "Player Deck"

De kaarten in je hand zijn je krediet.
Als je een verkrijgt, trek je een kaart uit je
Players Deck naar je hand. Voor elke dat je
moet betalen leg je een kaart af vanuit je hand.

Elk grondstof, met uitzondering van Krediet want die worden
meteen in je hand gedaan, wordt in een denkbeeldige pot
gestopt. Je kan grondstoffen uit deze pot gebruiken tot het
einde van je beurt. Alle overgebleven grondstoffen zijn dan
verloren.

Betaal om 1 kaart te trekken uit je
"Player Deck"

Voor elke die je betaald voeg je een
kaart naar keuze uit de aflegstapel toe aan
je hand.

Activeer een
Hightech colony

Activeer een
Mining colony

1 Mankracht is geconsumeerd

Genereer 1
Mankracht en 1 Kennis

Transformeer 1
Mankracht tot 1 Productie

Mankracht Krediet

Grondstof Pot

Productie

Kennis



Verbeteren van Nederzettingen
Sommige nederzettingen zijn te duur om in een keer te bouwen, of je wilt graag de functie van je nederzetting veranderen of
verbeteren. Soms wil je ook af van een nederzetting met een negatieve Renown puntwaarde. Wat je redenen ook mogen zijn, de
oplossing ligt in het verbeteren van je nederzettingen. Dit wordt gedaan als volg:

Er zijn echter een aantal voorwaarden voordat je je nederzetting mag verbeteren, deze zijn;

Plaats de nieuwe nederzetting bovenop de oude nederzetting; de oude nederzetting blijft op de tafel

De nieuwe nederzetting moet duurder zijn dan de oude.
De nieuw nederzetting moet van dezelfde type (civilizatie, mijnbouw of utiliteit) zijn als de
oude.

Verbetering :

Goed!

Mag Niet!
types verschillen

Mag Niet!
nieuwe nederzetting
is niet duurder dan

de oude

Verbetering :

Verbetering :

Betaal het verschil in kosten tussen de oude en nieuwe nederzetting
De oude nederzetting wordt inactief, alle eigenschappen inclusief de Renown Punt waarde, tellen niet
meer mee.



Je wil een planeet koloniseren maar je hebt al 4 planeten in je bezit. Je zal nu een planeet moeten afleggen. Dit is een goede
manier om snel Renown punten te verdienen. Maar pas op dat je de economie die je hebt opgebouwd niet afbreekt.

Wanneer je een planeet aflegt, plaats je die in je Renown punt stapel zodat je de Renown puntwaarde van de planeet kunt optellen
aan het eind van het spel. Plaats de nederzetting(en) die op de planeet waren in je afleg stapel en tel of trek de Renown punten af
die deze nederzettingen waard waren mbv de Renown punt fiches.Leg deze Renown punt fiches in je Renown punt stapel.
Ongebruikte grondstoffen op schat planeten zijn verloren als je zo'n planeet aflegt dus vergeet ze niet eerst te gebruiken. Nadat je je
planeet hebt afgelegd, breng je je planeten op orde door eventuele gaten dicht te maken (verander niet de volgorde!). Je mag nu een
nieuwe planeet koloniseren!

Om een planeet te kunnen afleggen moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het mag niet de nieuwste planeet zijn die je gekoloniseerd hebt.
Alle vakjes moeten volgebouwd zijn op de planeet.

Mag Niet!
Dit is de nieuwste planeet

Mag Niet!
Niet alle vakjes zijn volgebouwd

Goed!
Alle vakjes zijn volgebouwd

Goed!
Misschien geen goed idee, je gaat
2 Renown punten verliezen

Een planeet afleggen



Een planeet afleggenEinde van het spelEinde van het spel

Alternatieve Speelwijzen

"Random" Spel

Het spel eindigt zodra de laatste kaart in de Space Deck wordt omgedraaid en in de Explored Space wordt geplaatst. De speler
die de kaart omdraaide mag nog zijn beurt afmaken. Daarna eindigt het spel en moeten alle spelers de verdiende Renown
Punten optellen.

Take The Galaxy kan ook in teams worden gespeeld. Dit kan als je met 4 spelers bent,
je speelt dan 2 tegen 2. Spelers van hetzelfde team moeten dan schuin tegenover
elkaar zitten zoals hier rechts weergegeven.

Spelers van hetzelfde team mogen elkaars niet gebruikte nederzettingen en schepen
gebruiken. Let op dat je in je reset fase alleen je eigen gebruikte nederzettingen en
schepen mag resetten. Verder mag je de grondstoffen gebruiken van een schat
planeet van je medespeler en zelfs zijn Renown punt fiches wanneer de "Galactic
Investors Event" actief is. Bespreek dit echter wel met je teamgenoot, het is immers
een teamprestatie.

Aan het einde van het spel tel je de totale Renown punten van jezelf en je teamgenoot
op. Het team met de meeste Renown punten wint het spel.
Aan het einde van het spel tel je de totale Renown punten van jezelf en je teamgenoot
op. Het team met de meeste Renown punten wint het spel.

Voor een meer avontuurlijk spel kan je het Space Deck als volgt opzetten:

Tel de punten van fiches, afgelegde planeten, bestudeerde Anomalies en opgeloste Events in je Renown punten stapel op. Tel
daarna alle punten van planeten en nederzettingen die op tafel liggen op. (let op, niet van de nederzettingen die onder een
andere kaart liggen omdat ze verbeterd zijn.)

De speler met de meeste Renown punten wint het spel! In geval van gelijkspel, mag je uiteraard nog een keer spelen om te
bepalen wie heerser wordt van de nieuwe sterrenstelsel!

Beurt volgorde

Solo spel 2 spelers

4 spelers3 spelers

Core: selecteer willekeurig 4 planeten,1 Event en 1 Anomaly kaart Core: selecteer willekeurig 8 planeten,2 Events en 2 Anomaly kaarten

Core: selecteer willekeurig 16 planeten, 4 Events en 4 Anomaly kaarten
Expanse: selecteer willekeurig 10 planeten, 4 Events en 2 Anomaly kaarten
Fringe: selecteer willekeurig 4 planeten, 3 Events en 1 Anomaly kaart

Core: selecteer willekeurig 12 planeten, 3 Events en 3 Anomaly kaarten
Expanse: selecteer willekeurig 7 planeten, 3 Events en 2 Anomaly kaarten
Fringe: selecteer willekeurig 3 planeten, 2 Events en 1 Anomaly kaart

Expanse: selecteer willekeurig 5 planeten,2 Events en 1 Anomaly kaart
Fringe: selecteer willekeurig 2 planeten,1 Events en 1 Anomaly kaart

Expanse: selecteer willekeurig 2 planeten,1 Event en 1 Anomaly kaart
Fringe: selecteer willekeurig 1 planeet,1 Event of 1 Anomaly kaart



Events uitgelegd
Intergalactic Migration (optie)

Galactic Investors (optie)

Nomad Guildship (optie)

The Next Step (optie)

Space Race (optie)

gebruik deze actie
om 1 te krijgen

als je een planeet aflegt,
krijg je extra

gebruik deze mogelijkheid om
1 in te wisselen voor 2

leg 1 af aan het einde van
de ontdekkings fase

Mijnbouw en Utiliteits
nederzettingen kosten 1

minder om te bouwen of te
verbeteren

gebruik deze actie om een
gebouwd schip af te leggen

voor

gebruik deze actie
om voor
in te wisselen

Alle planeten in de Explored
Space krijgen 1 (extra)

je mag geen nederzettingen
verbeteren

Je mag geen nederzettingen
gebruiken met een negatieve

Renown puntwaarde.

Een grote toestroom van kolonisten van
het oude sterrenstelsel zorgt voor veel
goedkope arbeidkrachten

Bepaalde rijke partijen willen graag
investeren in de ontwikkeling van dit
nieuw sterrenstelsel. Ze willen een
onderpand.

Let op: Indien je geen hebt mag je
afgelegde planeten, Events of Anomalies
inwisselen voor fiches.

Let op: Als je geen kaarten in je hand hebt,
mag je dit effect negeren. Als er meerdere
Space Pirate Events actief zijn, dan hoef je
maar 1 kaart af te leggen.

Een geest van competitie is ontvlamt in
het sterrenstelsel, het is een Space Race!

De A.I. is te zelfbewust geworden en is
gaan staken.

Er wordt hardhandig opgetreden tegen
illegale activiteiten.

Nieuwe Mech technologie zorgt ervoor
dat de mijnbouw en industrie veel
efficienter worden.

Een nieuw wormgat is ontdekt! Wie weet
waar deze naartoe leidt. Avonturiers
kopen alles wat vliegt op om op
ontdekkingsreis te gaan.

Space Pirates willen je geld stelen!

Een mysterieus Gildeschip is gearriveerd
om te handelen.

Slecht nieuws! Een lokale supernova
zorgt voor verhoogde kosmische straling
op net ontdekte planeten

Leg 1 gevaar fiche op elk planeet in de
Explored Space zodra dit Event
omgedraaid wordt. Alle nieuwe planeten
die omgedraaid worden krijgen ook een
gevaar fiche. Deze fiches blijven liggen
totdat het Event afgelegd of opgelost
wordt.



Beurt Volgorde

Samenvatting

Acties

Grondstoffen

Nederzettingen Opwaarderen Planeet afleggen

Nederzettingen en Vakjes

Gevaren

Ontdekken

Je mag ten alle tijden grondstoffen ruilen

de kaarten in je hand

Schepen hebben geen planeten nodig

Kaart Trekken
Resetten
Acties uitvoeren
Einde Beurt

Krediet

Mankracht

Productie

Kennis
kies een kaart uit je

aflegstapel

Prijs te betalen om een
gevaar fiche dat er op de
planeet ligt te verwijderen

Orden / schuif de gaten dicht van je planeten

Plaats de afgelegde planeet op je Renown punt stapel.

Leg nederzetting kaarten in je aflegstapel en tel alleen
de Renownpunten van actieve nederzettingen op.

Pak een kaart uit de Explored Space (max 1X per beurt)
Maak gebruik van een Event kaart
Bouw Nederzettingen en Schepen
Gebruik Nederzettingen en Schepen
Verbeter je Nederzettingen
Leg een Planeet af (max 1X per beurt)

Elk grondstof, met uitzondering van Krediet want die worden
meteen in je hand gedaan, wordt in een denkbeeldige pot gestopt.
Je kan grondstoffen uit deze pot gebruiken tot het einde van je
beurt. Alle overgebleven grondstoffen zijn dan verloren.

Grondstof Pot

Plaats de nieuwe nederzetting bovenop de oude
nederzetting; de oude nederzetting blijft op de tafel

Betaal het verschil in kosten tussen de oude en nieuwe
nederzetting

De oude nederzetting wordt inactief, alle eigenschappen
inclusief de Renown Punt waarde, tellen niet meer mee.

De nieuwe nederzetting moet duurder zijn dan de oude.

De nieuw nederzetting moet van dezelfde type
(civilizatie, mijnbouw of utiliteit) zijn als de oude.

Het mag niet de nieuwste planeet zijn die je gekoloniseerd hebt.

Alle vakjes moeten volgebouwd zijn op de planeet.


