
Със старта на тераформацията на Марс и осъществяването 
на няколко проекта световното правителство на Земята 
е изправено пред възможността да постави началото на 

пригодяването за живот и на Венера. Задачата е значително 
по-трудна и вероятно би отнела хилядолетие.

Точно затова трябва да започнем ВЕДНАГА!



Таблото на Венера
В това разширение имате възможността да тераформирате планетата Венера! 
Облагородяването на Венера се обобщава с един общ глобален параметър - 
тераформация на Венера. Поради грандиозния мащаб на проекта и дългия 

срок, необходим за осъществяването му, скàлата за тераформация на Венера стига 
едва от 0% до 30%. Този параметър предоставя нови възможности за покачване на 
тераформаторския рейтинг (ТР) и допълнителни бонуси на определени стъпки от скàлата. 
Подобно на останалите глобални параметри тераформацията на Венера не ви носи ТР след 
достигане на максимума от 30%, но за разлика от тях обаче, не е необходимо условие за край 
на играта. Трябва да постигнете само целите за температура, кислород и океани на Марс. 
Това значи, че в някои игри може да се случи този параметър да бъде повишен докрай много 
преди финала на играта, а в други да бъде едва засегнат. Карти, влияещи на изискванията 
за глобалните параметри, като „Адаптивна технология“, „Специален Дизайн“ и корпорацията 
„Inventrix“, влияят също и на изискванията за нивото на тераформация на Венера.

Бонус стъпки: Ако тераформирате Венера до 8%, теглите 1 карта безплатно. Ако 
достигнете ниво на тераформация 16%, покачвате своя ТР с още 1 стъпка.

Нов стандартен проект: Аеросондирането позволява да тераформирате Венера с една 
стъпка срещу 15 M€, за което също получавате ТР, както обикновено.

Допълнителни зони за градове: На таблото на Венера има 4 нови зони, запазени 
за определени градове, които се поставят чрез някои карти с проекти от разширението, 
подобно на „Космически пристан Фобос“ и „Колония на Ганимед“ на основното игрално 
поле. Стратополис се носи високо в атмосферата на Венера, докато База на Максуел е на 
самата повърхност на негостоприемната планета. Метрополис Луна се намира на нашата 
Луна. Град на зората представлява град „на релси“, който се движи в унисон с изгрева на 
Меркурий и винаги стои извън обсега на огнения поглед на Слънцето.

През подготовката за игра поставете таблото на Венера до игралното поле, след което 
поставете бял маркер на 0% в началото на скàлата за тераформация на Венера.

Нови карти
В Следва Венера ще намерите 49 нови карти с проекти, както и 5 нови корпорации, 

от които да избирате в началото на играта. Те са маркирани със синьо-бяла икона  в 
долния ляв ъгъл на картата. Размесете ги в съответните тестета преди раздаването на карти 
с проекти и корпорации през подготовката за игра. Следва Венера може да се играе както 
самостоятелно, така и в комбинация с „Корпоративна ера“ и/или всяко друго разширение. 
Вариант на игра: В началото на играта раздайте по една корпорация от Следва Венера и по 
една от останалите корпорации.

Нови символи
Аеростатите са нов ресурс, представящ носещата се инфраструктура в атмосферата 
на Венера, където условията са близки до тези на Земята, тъй като повърхността 
на Венера е значително по-неприветлива с атмосферно налягане 90 пъти по-голямо 

от земното и температура около 450˚С. Аеростатите се поставят на съответните карти в 
следствие на ефект или действие и функционират като микробите и животните. 

Универсален ресурс: Този символ изобразява произволен ресурс. Вижте текста на 
съответната карта за подробности.



Етикет Венера: Този етикет указва, че проектът се реализира на Венера или в нейната 
орбита. 

Ново постижение
Авиатор: За да отбележите това постижение, трябва да имате поне 
7 аеростата на картите си. През подготовката за игра поставете тази 
плочка на игралното поле така, че да покрива надписа „Постижения“. 
Това е допълнение към останалите постижения и съответно само 3 от 
общо 6-те постижения може да бъдат отбелязани за цялата игра. 

Нова награда
Венерианец: Наградата се присъжда на играча с най-много етикети 
Венера в игра. Аналогично на постижението Авиатор, поставете тази 
плочка, така че да покрива надписа „Награди“ на игралното поле. Само 
3 от общо 6-те награди може да бъдат спонсорирани. 

Соло Вариант
При този вариант използвате картите от Следва Венера и „Корпоративна ера“ заедно с 

тези от базовата игра. Целта ви е за 14 поколения да достигнете максимума и на четирите 
глобални параметъра, вкл. тераформацията на Венера! И тук започвате с 14 ТР, но 
вече може да разчитате на помощта на СП през Соларната фаза. Като единствен играч 
вие избирате какво прави СП. Това разширява стратегическите ви възможности, което е 
ключово, защото Венера добавя 15 допълнителни стъпки за тераформация, а СП помага 
само с 13 стъпки (през 14-то поколение СП няма да тераформира, тъй като играта приключва 
в стъпка 1 от Соларната фаза). Всички останали правила от базовия соло вариант са в сила.

Соларна фаза:
Световното правителство се включва в тераформацията!

Със Следва Венера се въвежда нова фаза във всяко поколение - Соларна фаза. Тя се 
извършва в няколко стъпки след фаза Производство.
СТЪПКА 1: Проверка за край на играта
Първо проверявате дали условието за край на играта е изпълнено (глобалните параметри 
температура, кислород и океани да са на максимум) и ако това е така, играта приключва 
по стандартен начин: обменяте растения за плочки с растителност и следва финалното 
точкуване. Не се извършват повече стъпки от Соларната фаза.
СТЪПКА 2: Световното правителство тераформира
За да върви тераформацията на Венера без да се забавя прогреса по облагородяването на 
Марс, Световното правителство (СП) решава да се притече на помощ. Стартовият играч 
(редът на играчите все още не е сменен) влиза в ролята на СП, избира глобален параметър, 
който не е на максимум, и го повишава с една стъпка или поставя плочка с океан. С 
това действие обаче играчът не получава ТР или други бонуси (от бонус стъпки върху 
скàлите или бонус за поставяне). От друга страна някои ефекти на карти може да бъдат 
активирани, например „Арктични Водорасли“ или новата корпорация „Aphrodite“. 
Вариант: Пропуснете тази стъпка за по-дълга игра.
Соларната фаза се използва и в други разширения, където са въведени още стъпки.



Компоненти:
Тази книжка

1 табло на Венера
5 карти с корпорации

49 карти с проекти
1 маркер за Венера
1 плочка - Авиатор

1 плочка - Венерианец

СЪЗДАТЕЛИ НА ИГРАТА:
Разработка на играта: Якоб ФРИКСЕЛИУС 

Графичен дизайн: Исак ФРИКСЕЛИУС 
Допълнителен дизайн: FryxGames

СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ:
 На нашите издатели и тестовите играчи, на техните 
игрални групи - хиляди благодарности за усърдните 

тестове и обратната връзка!

ОЩЕ ПО-СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ:
На Създателя на Земята, Марс, Венера и всичко останало!
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