
Корпорациите задвижват първите си 
проекти, свързани с тераформацията на 

Марс. Дошъл е моментът, в който вие 
трябва да направите избора за своите 

първи стъпки, с които да предопределите 
развитието си и бъдещето на Марс! 



Подготовка за игра
В Прелюдия има 7 нови карти с проекти и 5 

нови карти с корпорации. Те са маркирани с тази 
икона  в долния ляв ъгъл на картата. Размесете 
ги в съответните тестета при подготовката за игра. 
Останалите 35 карти се наричат карти Прелюдия и се 
размесват в собствено тесте.

Варианти: В началото на играта раздайте на 
играчите по 1 корпорация от разширението Прелюдия 
и една от останалите корпорации. Ако желаете да 
играете без картите Прелюдия, може да използвате 
само 7-те карти с проекти и 5-те карти с корпорации.

Карти Прелюдия
През подготовката за игра, след като раздадете 

проекти и корпорации (базови правила, стр. 7, стъпка 
5), раздайте и по 4 карти Прелюдия на всеки. Всеки 
играч избира и запазва по 2 от тях, когато избира 
корпорация и проекти, които да задържи (стъпка 6). 
Запазването на картите Прелюдия е безплатно. 

След като всички са разкрили корпорациите си 
и са платили за картите, които запазват, (стъпка 7), 
се въвежда допълнителен рунд (7б), в който по ред 
всеки играч изиграва 2-те избрани карти Прелюдия 
и изчиства останалите 2. Те функционират по същия 
начин като зелените карти с проекти и остават в игра, 
така че етикетите им да се виждат.

След това стартовият играч започва с фаза 
Действия (стъпка 8). Имайте предвид: подготовката 
за игра се счита за част от първо поколение. Важат 
всички правила от базовата игра. 



Универсален етикет
Универсалният етикет се брои за етикет 
по ваш избор, след като бъде изигран, при 
извършване на последващи действия. Този 

етикет не задейства никакви ефекти в момента, в 
който влезе в игра, и не се брои при точкуването в 
края на играта, но може да го ползвате за извършване 
на действия, например за отбелязване на постижение, 
за покриване на изисквания на карти и т.н.

Соло игра с разширението Прелюдия
Когато използвате картите Прелюдия в соло игра, 

разоплагате само с 12 поколения, за да приключите 
тераформацията. За да отбележите това, поставете 
златно кубче на 12-то поколение на скàлата.

Соло ТР (нов соло вариант)
Този нов соло вариант може да се комбинира с 

всяко разширение. Целта ви вече не е да приключите 
процеса на тераформиране (глобалните параметри 
да са на максимум), а да достигнете ТР 63 за 14 
поколения (или 12, ако играете с картите Прелюдия). 
Отбележете със златно кубче позиция 63 на скàлата 
за ТР. В Соло ТР се въвежда нов стандартен проект: 
Буферен газ, който струва 16 M€ и носи 1 ТР.
Важат всички други правила от базовия соло вариант.

СПУСКАНЕ НА ПРОВИЗИИ, ГАРЕТ В. КАЙДА
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