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Każdy statek zakupiony przez BG może otrzy-
mać jedną „darmową” przewagę. Kapitan może 
ponad to wziąć dodatkowe zawady z poniższej li-
sty i w zamian dokupić dodatkowe przewagi, przy 
czym maksymalna liczba przewag nie może prze-
kroczyć limitu dla danej klasy statku.

Mały: 2 przewagi

Średni: 3 przewagi

Duży: 4 przewagi

Ogromny: 5 przewag

Olbrzymi: 6 przewag

Kolejne zawady brane ponad wyżej wskazany 
limit, nie pozwalają na dodanie kolejnych prze-
wag, a jedynie obniżają cenę statku o 10%. Mak-
symalna obniżka, którą można uzyskać w ten spo-
sób to 50% (czyli pięć dodatkowych zawad).

W trakcie gry drużyna może (jeśli nie osiągnę-
ła limitu przewag), dokupić kolejne przewagi po-
święcając na to jedno rozwinięć, którejkolwiek 
z postaci w drużynie, na każdą zakupioną przewa-

gę (i tak aż do wyczerpania limitu dla klasy stat-
ku).

Skrót owych przewag i  zawad znajdziecie po-
niżej. 

Przewagi
1. Błyskawiczne przeładowanie (można przerzu-

cić jeden strzał z dowolnej broni pokładowej)
2. Doskonały komputer nawigacyjny (-25% czasu 

trwania skoku FTL)
3. Kabiny pasażerskie (+33% objętości statku 

przeznaczone na kabiny pasażerów)
4. Maskowanie (-2 do testów ataku dla wrogów)
5. Nano naprawcze (regeneracja obrażeń +1 rana 

zadana kadłubowi/ładowni tygodniowo, her-
metyzuje kadłub po - rany x k6 rundach)

6. Odporny na zderzenia (statek ma kadłub przy-
stosowany do taranowania i abordażu - połowa 
obrażeń przy zderzeniach i taranowaniu)

7. Pancerz z wzmocnionego stopu (+25% do Pan-
cerza statku).

8. Pokładowa AI (+1 do Nawigacji, 50% minimal-
nej załogi, rzadka modyfikacja - patrz opis)

9. Sławny (+2 do testów przekonywania związa-
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nych ze statkiem np. rekrutowania załogi, han-
dlu itp. +25% ceny przy sprzedaży)

10. Starannie zbudowany (+25% do Wytrzymało-
ści statku)

11. Szczęśliwa gwiazda (1 szton na sesję, który 
można wydać na testy związane ze statkiem)

12. Szybki (+50/+1 do max. prędkości podświetl-
nej i przyspieszenia)

13. Ukryta ładownia (patrz opis)
14. Ulepszony napęd FTL (klasa napędu +2)
15. Większa ładownia (+50% wielkości ładowni)
16. Wojskowy kadłub (+33% objętości statku dla 

broni)
17. Wydajny reaktor (+4 do obrażeń zadawanych 

przez działa pokładowe)
18. Wzmocnione sensory (+2 do testów strzela-

nia)
19. Zwrotny (+1 do Zwrotności)
20. Żagiel słoneczny (Przyspieszenie 50/1 Max. 

prędkość podświetlna 25% normalnej (min 1) 
FTL naładowany po k6 dniach)

Zawady
1. Brak portów dla broni (-33% do jednostek obję-

tości przeznaczonych na broń)
2. Ciasne kwatery (kwatery załogi zajmują +50% 

miejsca)
3. Ciężki zad (-1 do Zwrotności)
4. Mała ładownia (-50% do jednostek przeznaczo-

nych na ładownię)
5. Małe węzły broni (na statku można montować 

wyłącznie małą broń, o objętości równej 1)
6. Masówka (-25% do Wytrzymałości statku)

7. Nawiedzony - (jeden szton dla MG na sesję, 
może wymusić przerzucenie dowolnego testu 
związanego ze statkiem)

8. Ogromne silniki (ze względu na rozmiary przy 
trafieniu krytycznym 25% szansa, że dodatko-
wo został trafiony napęd)

9. Podziurawiony kadłub (napastnik może zmo-
dyfikować trafienie krytyczne o 1 kategorię)

10. Ponura sława (-2 do testów przekonywania 
związanych ze statkiem np. rekrutowania zało-
gi, handlu itp. -25% ceny przy sprzedaży)

11. Powolny (-50/-1 do max. prędkości podświetl-
nej i przyspieszenia)

12. Przestarzałe mapy (+25% czasu trwania sko-
ku FTL)

13. Przestarzały FTL (klasa -2)
14. Słaba struktura (+50% do obrażeń przy zde-

rzeniach i taranowaniu)
15. Słabe sensory (-2 do testów strzelania)
16. Wróg (statek posiada wroga, np byłego właści-

ciela, który chce go odzyskać za wszelką cenę)
17. Wypalony reaktor (-4 do obrażeń zadawanych 

przez broń)
18. Zdezelowany (naprawa trwa +50% dłużej, przy 

dwóch jedynkach, w dowolnym teście związa-
nym ze statkiem, następuje poważna awaria = 1 
trafieniu krytycznemu)

19. Zewnętrzne kabiny załogi (przy trafieniu kry-
tycznym istnieje 25% szansa, że dodatkowo zo-
stały trafione kwatery)

20. Zobowiązanie (statek i jego załoga jest obcią-
żona jakimś zobowiązaniem - ślubowała służ-
bę korporacji, planecie lub jest obciążona dłu-
giem).


