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Poniżej znajdziesz alternatywne zasady tworzenia mniej-
szych jednostek - większe statki wymagają bardziej skompliko-
wanej mechaniki. 

Kadłuby
Mały
Wytrzymałość: 5
Manewrowość: +1
Minimalna załoga: 1
Objętość: 4
Pancerz: 0 (cywilne) 2 (wojskowe) 4 (maksimum)

Małe statki to głównie promy, jednostki kurierskie, 
myśliwce i bombowce. Pozbawione są napędu FTL. Jed-
noosobowe myśliwce posiadają Manewrowość +2 i całą 
broń zamontowaną – pozostałe mogą mieć jedną wie-
życzkę (i dodatkowego członka załogi, który ją obsługuje). 

Wszystkie mogą zostać przystowane do wchodzenia 
w atmosferę – w przypadku cywilnych kosztuje to tylko 
pieniądze, w przypadku wojskowych również punkt 
objętości. Promy mogą w ładowni zmieścić do 5 osób na 
jednostkę objętości.

Średni 
Wytrzymałość: 10
Manewrowość: +0
Minimalna załoga: 4
Objętość: 15
Pancerz: 0 (cywilne) 4 (wojskowe) 8 (maksimum)

Średnie statki to lądowniki, niewielkie transportowce 
czy jednostki przemytnicze (rodzaju Sokoła Millennium) 
oraz kanonierki i torpedowce floty. Wiele posiada napęd 
FTL (zajmuje 5 objętości), jest przygotowanych do wcho-
dzenia w atmosferę (1 objętości) lub nawet lądowania  
w terenie (3 objętości, pozwala wylądować poza portem 
kosmicznym po udanym teście Pilotażu z modyfikatorami 
ujemnymi zależnymi od terenu). Jednostki cywilne czę-
sto posiadają ukryte ładownie lub skrytki – dla ochrony 
najcenniejszego ładunku przed celnikami lub piratami.

Cywilne jednostki posiadają pojedynczą wieżyczkę  
z uzbrojeniem, zaś wojskowe oprócz broni zamontowanej 
posiadają do dwóch wieżyczek.

Duży 
Wytrzymałość: 15
Manewrowość: +0
Minimalna załoga: 10 
Objętość: 30
Pancerz: 0 (cywilne) 7 (wojskowe) 15 (maksimum)

Duże statki to frachtowce i transportowce, pasażerskie 
liniowce (poza największymi), statki badawcze i szpitalne 

oraz większe jednostki eskortowe floty – do niszczyciela 
włącznie.

Zdecydowana większość posiada napęd FTL (zajmuje 
10 objętości) – wyjątkiem są tylko wewnątrz-systemowe 
frachtowce oraz okręty obrony planetarnej.

Cywilne jednostki tego rozmiaru posiadają konstruk-
cyjnie 10 punktów ładowni (lub przestrzeni pasażerskiej), 
których nie można przeznaczyć na nic innego oraz dwie 
wieżyczki. Duże jednostki wojskowe zazwyczaj posiadają 
Ciężki Pancerz oraz do sześciu wieżyczek.

Modyfikacje
Atmosferyczny: Pojazd może lądować na planetach 

(tylko Małe i Średnie) – zajmuje 1 objętości poza małymi 
jednostkami cywilnymi

Dodatkowa wieżyczka: – 1 objętości (nie dotyczy 
Małych kadłubów)

Silniki manewrowe: Podnoszą Manewrowość o 1, zaj-
mują 2 objętości na jednostkach małych, 5 na średnich, 
8 na dużych.

Pancerz: Jednostka objętości za dwa punkty Pancerza
Silnik FTL: – 5 dla Średnich kadłubów, 10 dla Dużych
Koszary/Przestrzeń pasażerska: Każda poświęcona 

jednostka objętości pozwala zmieścić 10 osób w mało 
komfortowych warunkach, 5 w przeciętnych lub 2 w luk-
susowym apartamencie. 

Ukryta ładownia: Zajmuje dwa razy więcej objętości, 
trudna do wykrycia przy rutynowej kontroli

Skrytka: 1m3 za jednostkę objętości, niewykrywalna 
przy rutynowej kontroli i trudna przy dokładniejszej (jak 
przy przewadze Przemytnik)

Hangar: Mieści jedną Małą jednostkę (2 objętości). 
Maksymalnie jeden przy Średnim kadłubie.

Opcjonalna modyfikacja
Wymaga mniejszej załogi: Pozwala zredukować 

minimalną załogę o połowę, pod warunkiem, że są Dzi-
kimi Kartami. Zła wiadomość to, że w przypadku dwóch 
jedynek na teście pilotażu lub naprawy statek otrzymuje 
Trafienie Krytyczne.

Jak nietrudno się domyślić, ma oddawać statki prze-
mytnicze z tylko dwoma załogantami (z których jeden ma 
na sobie dużo futra), lub umożliwić drużynie latanie Dużą 
jednostką bez potrzeby posiadania dodatkowej załogi.
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