
Изследвайте нови територии и изпробвайте нови стратегии в Тераформирай Марс!
Всяко от тези две игрални полета може да бъде използвано вместо стандартното. Те изобразяват нови региони на Марс с 

нови бонуси за поставяне,  различни зони за океани и чисто нови постижения и награди!

ХЕЛАС
Тази карта изобразява южния полюс, както 
и големия басейн Хелас и достига чак до 
екватора. Тук бонусите с растения се намират 
в горната част на картата, по линията на 
екватора. Тази карта се припокрива частично с 
оригиналното игрално поле и включва Аргире 
Планиция и заобикалящите я планини.
Картата въвежда два нови бонуса за поставяне. 
Първият е топлина и се намира в басейна 
Хелас, където кората на Марс е по-тънка, както 
и около южния полюс, където замразеният 
въглероден двуокис може да бъде освободен в 
атмосферата като парников газ. Другият бонус за поставяне е на самия южен полюс. 
За да поставите плочка там, трябва да платите 6 М€, но получавате плочка с океан 
(както и съответния ТР), която да поставите на свободна зона, запазена за океан.
Картата на Хелас не включва вулкани и Ноктис Лабиринтус, така че плочките от 
картите Ноктис Сити и Потоци лава губят ограниченията си за поставяне и може 
да бъдат поставени на всяка зона, незапазена за океан.

Постижения
Комбинатор: Трябва да имате поне 8 различни етикета в игра.
Тактик: Трябва да имате поне 5 карти с изисквания в игра. 
Изследовател: Трябва да имате поне 3 плочки на най-долните 2 реда от картата.
Енергетик: Трябва да имате поне 6-то ниво производство на енергия.
Колонизатор: Трябва да имате поне 3 юпитериански етикета.

Награди
Култиватор: играчът с най много плочки с растителност.
Магнат: играчът с най-много автоматизирани (зелени) карти.
Астро Барон: играчът с най-много космически етикети (картите със събития не 
се броят).
Ексцентрик: играчът с най-много ресурси върху картите си.
Предприемач: играчът с най-много етикети на сгради (картите със събития не 
се броят).

ЕЛИЗИУМ
Тук виждаме региона на запад от Тарсис, 
простиращ се от Олимпус Монс, най-
високата планина в Слънчевата система, 
до Елизиум Монс. Великите северни 
низини, Ваститас Бореалис, достигат 
до екватора, докато на юг доминират 
изпълнени с кратери плата. Картата се 
припокрива частично с оригиналното 
игрално поле и включва  Арсия Монс.
На тази карта няма нови специални 
бонуси за поставяне. Картата на Елизиум 

не включва Ноктис Лабиринтус, така че плочката от картата Ноктис Сити може да 
бъде поставена без ограничения. Елизиум включва обаче четири вулканични зони, 
където плочката от картата Потоци лава може да бъде поставена: Арсия Монс, 
Олимпус Монс, Елизиум Монс и Хекатес Толус.

Постижения
Мултиексперт: Трябва да сте повишили стартовото ниво на всички 6 
производства с поне 1 стъпка (увеличеното производство от карти с корпорации 
също се брои за повишение).
Специалист: Трябва да имате поне 10-то ниво производство на кой да е ресурс.
Еколог: Трябва да имате поне 4 био етикета (всички етикети на растения, 
микроби и животни се броят за био етикети).
Инвеститор: Трябва да имате поне 15 карти с проекти в игра (сини и зелени).
Легенда: Трябва да имате 5 изиграни карти със събития (червени).

Награди
Знаменитост: играчът с най-много карти в игра (без събития) с цена над 20 М€.
Индустриалец: играчът с най-много ресурси стомана и енергия. 
Заселник: играчът с най-много плочки на юг от екватора (най-долните 4 
реда от картата.
Брокер: играчът с най-много плочки, съседни на плочки с океани.
Меценат: играчът с най-висок тераформаторски рейтинг. Точкувайте 
първо тази награда!
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