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Dzięki rozpowszechnieniu się rewolucyjnego wynalazku, jakim jest napęd skokowy, w galaktyce rozwinęły się
nowe frakcje. Charyzmatyczni liderzy i przedsiębiorcy stanęli do rywalizacji, w której stawką jest zatrudnienie
najtęższych umysłów i osiągnięcie celów przynoszących zyski. Czy staniesz do walki i zdołasz rozwinąć swoją
frakcję w najpotężniejsze galaktyczne imperium?

WPROWADZENIE
Ambicja to pierwszy dodatek do gry Roll for the Galaxy. Gracze znajdą w nim
kolejne kafle Frakcji, kafle Rodzimych Planet, kafle do gry, dwa nowe rodzaje
kości, a także zupełnie nowe kafle Celów, które opcjonalnie można dołączyć do
gry. Używanie kafli Celów nie jest obowiązkowe, a początkującym graczom wręcz
sugerujemy, aby rozpoczęli swoją przygodę z Roll for the Galaxy bez użycia kafli
Celów.

Kafle z tego dodatku oznaczone
są symbolem
.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
14 kafli Frakcji (szerokie z ciemnoszarymi rogami, ponumerowane
od 10 do 23)
7 kafli Rodzimych Planet
5 dwustronnych kafli do gry
20 kafli Celów
90 żetonów Talentów
38 specjalnych kości (patrz ramka po prawej)
1 arkusz naklejek
		instrukcja
Wyciągnijcie wszystkie element gry z pudełka. Przed pierwszą rozgrywką delikatnie
wypchnijcie kafle i żetony z wyprasek. Naklejki informujące o nowym rozkładzie
ścianek na kościach oraz zestawie początkowym gracza przyklejcie w odpowiednich
miejscach na zasłonkach graczy.

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Nowe kości, kafle Frakcji oraz kafle Rodzimych Planet z tego dodatku należy
dołączyć do komponentów z gry podstawowej. Dodatkowe 5 kafli do gry
umieszcza się w woreczku z kaflami.
Przygotowanie do rozgrywki przebiega według zwykłych zasad, z jedną różnicą
dotyczącą liczby początkowych kości: każdy gracz umieszcza w swoim kubku
1 kość Lidera (czarną) oraz 2 kości Rodzimej Populacji (białe) – zamiast 3 kości
Rodzimej Populacji (białe), zobacz punkt 4a instrukcji do gry Roll for the Galaxy.

Kości Liderów
(czarne, 5)
Kości Przedsiębiorców
(pomarańczowe, 9)
Kości Wojska
(czerwone, 10)
Kości Konsumpcji
(fioletowe, 2)
Kości Ulepszeń
(niebieskie, 3)
Kości Rzadkich Pierwiastków
(brązowe, 3)
Kości Genów
(zielone, 3)
Kości Tech. Obcych Cywilizacji
(żółte, 3)

PRZEBIEG GRY
Rozgrywka z użyciem tego dodatku przebiega zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla podstawowej gry, dochodzi do nich jednak kilka nowych
reguł opisanych poniżej.
Usuwanie kości. Jeżeli kafel Frakcji lub kafel Rodzimej Planety nakazuje graczowi
usunąć kość, może on wybrać dowolną ze swoich kości w tym kość dostarczaną
przez kafel (zwykle jednak gracze będą chcieli usunąć białą kość Rodzimej
Populacji z pola Populacji).
Ścianki z oznaczeniem dwóch akcji. Jeżeli na ściance kości widnieją symbole
dwóch różnych akcji (na przykład: Odkrywanie oraz Produkcja
), to
w fazie Przydzielania kości gracz ma prawo przydzielić taką kość do jednej ze
wskazanych akcji i położyć ją w odpowiednim miejscu pod Paskiem Wyboru
Akcji. Korzystając ze Zdolności Przesunięcia kości, gracz bierze pod uwagę
to, do jakiej akcji został przydzielony dany Robotnik. Jeśli taki Robotnik
został przydzielony do jednej z dwóch akcji wskazanych na ściance, a akcja
ta nie została w danej rundzie aktywowana, to taką kość w fazie Odsłonięcia
kości należy natychmiast przenieść do drugiej akcji widocznej na ściance. Jeśli
ta (druga) akcja została aktywowana – wówczas takiej kości Robotnika nie
odrzuca się do kubka. Jeśli zaś żadna z akcji wskazanych na ściance kości nie
została aktywowana, kość wraca do kubka gracza.
Ścianki z symbolem $. Podczas fazy Przydzielania kości i fazy Odsłonięcia
kości symbol $ nie daje żadnego efektu. Efekt tego symbolu bierze się pod uwagę
dopiero w fazie Rozpatrywania akcji. Jeżeli kość z symbolem $ na ściance
(przykładowo kość z Produkcją i $
) została użyta do ukończenia zadania
zgodnego z symbolem akcji, jaki widnieje na ściance, to taką kość odkłada się do
kubka gracza, a nie do Populacji.
Akcję Odkrywania i akcję Dostawy uważa się za ukończone w chwili użycia kości.
Akcję Rozwoju Technologii i akcję Kolonizacji uznaje się za zakończone, po tym jak
kość została użyta do opracowania kafla Technologii/skolonizowania Planety, czego efektem
jest przeniesienie kafla ze Strefy Rozbudowy do Imperium gracza. Akcję Produkcji uważa
się za ukończoną w chwili Sprzedaży/Konsumpcji dobra.

Nowe kolory kości. Użyta do Konsumpcji kość Lidera (czarna), zawsze
przyjmuje kolor Planety na której się znajduje, zarówno jako dobro jak
i Handlarz. Z kolei kość Przedsiębiorcy (pomarańczowa) użyta do Konsumpcji,
nie odpowiada żadnemu kolorowi Planety.
Sprawdzając warunek określony na kaflu Celu Zróżnicowana siła robocza, a także
na końcu gry podczas sprawdzania premii naliczanej na kaflu Technologii Giełda
galaktyczna, kość Lidera (czarna) liczy się jako kość Rodzimej Populacji (biała).
Natomiast posiadanie co najmniej jednej kości Przedsiębiorcy (pomarańczowej)
oraz kafla Giełda galaktyczna daje dodatkowy 1 PZ, mimo iż kość tego koloru nie
została uwzględniona w warunku naliczania premii.
Redukcja Kredytów Galaktycznych do zera (zmiana zasady). Jeśli podczas
rozpatrywania akcji, Kredyty Galaktyczne gracza spadną w wyniku jakiegoś efektu
(np. Zdolności na kaflu Technologii) do wartości 0$, to znacznik Kredytów należy
przesunąć na pole o wartości 1$ natychmiast po zastosowaniu tego efektu (nie
trzeba czekać do zakończenia Rekrutacji w fazie Zarządzania Imperium).
Jeśli taki efekt zostanie wywołany wielokrotnie podczas wykonywania określonej
akcji – przykładowo w sytuacji, gdy gracz kolonizuje kilka Planet i/lub opracowuje
kilka Technologii, korzystając ze Zdolności Specjalistów ds. terraformowania – może
się zdarzyć, że Kredyty zostaną zredukowane do 0$ kilka razy z rzędu. Może do tego
dojść w wyniku wielokrotnego zastosowania jednej zdolności lub zastosowania kilku
różnych zdolności na kaflach z danym efektem.
Przesunięcie znacznika Kredytów na pole o wartości 1$ następuje przed
rozpatrzeniem wszelkich następstw wywoływanych przez nowo skolonizowane Planety
lub opracowane Technologie (takiej jak Galaktyczny recykling).

Punktowanie. Jedna z nowych Planet, Twierdza rebeliantów, pozwala zdobyć
dodatkowe PZ naliczane jako premia na końcu gry (podobnie jak Technologie
o koszcie 6+).

kości Liderów
kości Przedsiębiorców

KAFLE CELÓW (OPCJONALNE)
Przygotowanie do gry. Wykonując krok 1 (zobacz str. 2 instrukcji do gry Roll
for the Galaxy), należy dodatkowo potasować kafle Celów i umieścić je na stole
rewersem do góry. Spośród wszystkich kafli wybiera się losowo 6 kafli i kładzie
odkryte na obszarze gry. Pozostałe kafle odkłada się do pudełka, gdyż nie będą
one używane w danej rozgrywce. Żetony Talentów umieszcza się obok odkrytych
kafli Celów, tak aby znajdowały się w obszarze gry w zasięgu wszystkich graczy.
Realizacja Celów. Na każdym kaflu Celu widnieje warunek wymagany do
spełnienia, a także symbol akcji lub fazy gry określający moment, kiedy można
zrealizować dany Cel. Podczas rozgrywania rundy, na końcu rozpatrywanej akcji
(lub fazy) wskazanej na kaflu, gracze sprawdzają czy spełnili określony warunek.
Ci gracze, którym udało się go spełnić, otrzymują wskazaną na kaflu liczbę
żetonów Talentów (symbolem Jokera
do góry). Zrealizowany kafel Celu
odwraca się na drugą stronę, aby w ten sposób zaznaczyć, że został wykorzystany
i nie jest dłużej dostępny.
Na niektórych kaflach znajduje się graficzny przykład, objaśniający co należy
zrobić, aby warunek Celu został spełniony. Gracz nie musi zrealizować warunku
w sposób identyczny z podanym przykładem, istotne jest aby spełniać wyłącznie
sam warunek. Niektóre warunki (przykładowo na kaflu Celu Różnorodne systemy)
zostały określone w taki sposób, aby uwzględniały kolejne dodatki do gry.
Jeżeli Cel wymaga posiadania kości określonego koloru, mogą one znajdować
się w dowolnym miejscu w Imperium gracza np.: na kaflach opracowanych
Technologii/skolonizowanych Planet, w Strefie Rozbudowy, na lub pod Paskiem
Wyboru Akcji, w kubku, na polu Populacji itp.
Używanie żetonów Talentów. Podczas fazy Przydzielania kości gracze
trzymają wszystkie swoje żetony Talentów za zasłonkami. Żeton Talentu liczy
się jako kość dowolnego typu i można go zwrócić do puli ogólnej, aby spełnić
wymogi Natychmiastowych Efektów. Gracz ma prawo przydzielić żeton Talentu
do dowolnej akcji (Joker) – staje się on wówczas Robotnikiem. Może go
także przemieszczać korzystając ze Zdolności Przesunięcia kości (w rzadkich
przypadkach, gdy jest to korzystne dla gracza). Żetonu Talentu nie wolno jednak
używać do aktywowania Dyktatu. Nie ma obowiązku przydzielania żetonów
Talentów do akcji – te nieprzydzielone przechowuje się obok Paska Wyboru
Akcji, z dala od żetonów przydzielonych do akcji.

akcja (akcje)

nagroda: liczba
żetonów Talentów

warunek Celu
żeton Talentu
(widok obu stron)

nieprzydzielone żetony
Talentów

po Przydzieleniu kości, przed
Odsłonięciem kości

Podczas fazy Odsłonięcia kości wszystkie żetony Talentów przydzielone do akcji,
które nie zostały aktywowane, wracają do puli nieprzydzielonych żetonów gracza.
Podczas fazy Rozpatrzenia akcji każdy żeton Talentu przydzielony do
aktywowanej akcji działa w zwykły sposób (tak jak Robotnik). Kiedy żeton
Talentu wykona zadanie, należy go usunąć (odłożyć do puli ogólnej).
Niewykorzystane żetony Talentów (takie, które nie wykonały przydzielonego
zadania), wracają do puli nieprzydzielonych żetonów gracza.
Każdy żeton Talentu używany podczas Konsumpcji jako dobro lub jako
Handlarz, zawsze odpowiada kolorem Planecie, na której się znajduje.
Podczas fazy Zarządzania Imperium żetony Talentów można Przywoływać na
takich samych zasadach jak kości Robotników. Przywołane żetony wracają do
puli nieprzydzielonych żetonów gracza.
Punktowanie. Na końcu gry każdy posiadany żeton Talentu jest wart 1 PZ.
Punkty Zwycięstwa uzyskane z żetonów Talentów nie bierze się pod uwagę
podczas punktowania premii z kafla Galaktycznego Renesansu.

nieprzydzielone żetony
Talentów

po Odsłonięciu kości, tylko dwie akcje:
Rozwój Technologii oraz Kolonizacja
zostały aktywowane

WYJAŚNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZDOLNOŚCI
Specjalista ds. kontaktów: kość Wojska może pochodzić z dowolnego miejsca
w Imperium. Jeżeli jednak gracz usuwa ją z Planety, którą właśnie kolonizuje, nie
liczy się ona jako Kolonizator dla tej Planety.

Specjalista ds. kontaktów

Zwiększenie deficytu: tej Zdolności można użyć jeden raz na akcję. Jeśli gracz
ma tylko 1$, nie wolno mu dwukrotnie wydać 1$, żeby otrzymać 2 x 1 PZ.
Posiadając również Unię wolnego handlu, gracz sam decyduje, w jakiej kolejności
skorzysta ze Zdolności tych dwóch Technologii.
Pionierzy rynku: kości nie muszą tworzyć par w jednakowych kolorach. Należy
zaokrąglić w górę nieparzystą liczbę kości. Przykładowo gracz, który posiada jedną
kość Przedsiębiorcy i cztery kości Konsumpcji w swojej Populacji, otrzyma 3$.
Psi-kryształy przepowiedni: podczas fazy Przydzielania kości gracz musi
położyć jedną kość na Pasku Wyboru Akcji. Jednak podczas fazy Odsłonięcia
kości, gracz może zmienić akcję, którą wybrał i przenieść kość użytą do jej
aktywowania na inną akcję na Pasku Wyboru Akcji. Tym samym gracz zmienia
akcję, która zostanie aktywowana, tak jakby wybrał ją przed Odsłonięciem kości
– dzieje się to przed odwróceniem kafli Akcji na „aktywną” stronę.

Zwiększenie deficytu

Pionierzy rynku

Gra dwuosobowa (zmiana zasady): zanim gracz posiadający Psi-kryształy przepowiedni
podejmie decyzję, czy chce skorzystać ze Zdolności tej Technologii, należy rzucić
kością Rodzimej Populacji (białą).
Podpowiedź: kiedy ta Technologia zostanie opracowana, gracze powinni pamiętać, aby
w fazie Odsłonięcia kości nie odrzucać zbyt szybko do kubka kości przydzielonych do
wszystkich akcji, które nie zostały aktywowane.

Psi-kryształy przepowiedni

Ta Zdolność nie liczy się jako Zdolność Przesunięcia kości ani zdolność akcji.
Wspomagani najemnicy: aby otrzymać bonus z tego kafla, każda para składająca
się z 1 kości Wojska i 1 kości Genów musi zostać użyta do skolonizowania tej
samej Planety. Można użyć kilku takich par, aby skolonizować jedną lub więcej
Planet, dzięki czemu bonus kumuluje się. Bonus ten nalicza się tylko wtedy, gdy
para kości użyta do kolonizacji nie jest rozdzielana.

Wspomagani najemnicy

TWÓRCY GRY I PODZIĘKOWANIA
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