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WSTĘP
Witamy w Sins of a Solar Empire: Rebellion, najnowszej pozycji wpisującej się w 
stworzony przez fi rmy Ironclad Games i Stardock Entertainment gatunek RT4X, łączący 
najlepsze cechy strategii turowych oraz RTS-ów. Sins of a Solar Empire: Rebellion 
pozwala graczom objąć przywództwo nad jedną z sześciu odmiennych frakcji i 
poprowadzić ją ku zwycięstwu z użyciem wszelkich dostępnych środków. Z czasem 
Twoje rosnące imperium zdobędzie potężną bazę surowcową i starożytne artefakty, 
zbuduje stocznie, które będą produkować fl oty wojenne, utworzy szlaki handlowe i 
wchłonie inne kultury.

HISTORIA GALAKTYKI I 
POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI
ZBROJNA KOALICJA HANDLOWA (ZKH)
Historia Koalicji rozpoczęła się ponad 1000 lat temu, gdy kolonie, którym 
przyświecały cele ekonomiczne, zawiązały Przymierze Handlowe. Dzięki jasnym 
regułom gospodarczym i obyczajowym planety Przymierza szybko zwiększyły swe 
wpływy, wyrastając na przemysłowego i handlowego giganta. Poszczególne światy 
były zobowiązane jedynie do przestrzegania tych podstawowych wytycznych, a poza 
nimi cieszyły się szeroką autonomią, zarówno polityczną, jak i kulturową.

W pierwszym okresie istnienia Przymierza doszło do wyjątkowego zdarzenia, które 
wiele lat później miało odmienić oblicze galaktyki. Jedna z ekspedycji poszukujących 
nowych rynków wylądowała na suchej, pustynnej planecie, orbitującej wokół 
czerwonego olbrzyma, w zamiarze nawiązania kontaktu z mieszkańcami kolonii. 
Ku swemu przerażeniu członkowie ekspedycji odkryli, że autochtoni bez skrupułów 
oddawali się odrażającym społecznym i naukowym dewiacjom, zakazanym przez 
Przymierze na mocy statutów. Relacja z tej wyprawy wstrząsnęła mieszkańcami 
wszystkich sprzymierzonych światów i pchnęła ich władze do działania. Po raz 
pierwszy w historii Przymierze naruszyło suwerenność niezależnej planety, zmuszając 
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odszczepieńców do permanentnego opuszczenia zasiedlonych systemów. Po paru 
latach nikt już o nich nie pamiętał...

Następne tysiąclecie było dla sprzymierzonej ludzkości okresem względnego 
spokoju i dobrobytu, prawdziwą złotą erą. Wojny stały się echem przeszłości 
istniejącej głównie na nośnikach holofi lmowych, gdyż administracja Przymierza 
polubownie łagodziła wszelkie spory, a napływ towarów transportowanych przez 
tory fazowe pozwalał zapewnić obywatelom wysoki komfort życia.

Złota era skończyła się nagle 30 lat temu, gdy do zasiedlonych systemów przybyły 
fl oty Imperium Vasari. Okręty obcych bez problemów zdławiły skromny opór i już 
po kilku miesiącach widmo porażki ludzkości stało się całkiem realną perspektywą. 
W akcie desperacji władze Przymierza przeforsowały uchwałę o zacieśnieniu 
współpracy i powołaniu Zbrojnej Koalicji Handlowej do walki z najeźdźcami. ZKH 
szybko wykorzystało swój ogromny potencjał przemysłowy, produkując uzbrojenie 
na skalę, która zdołała wyhamować impet inwazji Vasari. Przez dziesięć lat opierano 
się atakom obcych, a gdzieniegdzie zdołano ich nawet zepchnąć do defensywy. 
Wszystko jednak legło w gruzach, gdy pewnego dnia powrócił starożytny, 
zapomniany nieprzyjaciel.

Przez kolejne dwadzieścia lat Koalicja toczyła wojnę na dwóch frontach: z Imperium 
Vasari oraz Wspólnotą Adwentu. Inżynierowie ZKH wznosili imponujące kosmiczne 
fortece, naukowcy konstruowali coraz potężniejszą broń, a negocjacje z innymi 
frakcjami stały się wreszcie możliwe. Rozmowy pokojowe utknęły jednak w martwym 
punkcie, a Koalicja zaczęła się rozpadać...

Lojaliści ZKH
Lojaliści są już zmęczeni ciągłą walką i najchętniej odseparowaliby się od innych. Ich 
doktryna izolacjonizmu zakłada budowę wielkich instalacji obronnych, które mają 
pozwolić im na przeczekanie wojennej zawieruchy. Ta defensywna postawa sprawia, 
że planety lojalistów ZKH potrafi ą opierać się nawet najpotężniejszym inwazjom.

Buntownicy ZKH
W przeciwieństwie do ich pobratymców, którzy wybrali odcięcie się od głównego 
frontu walk, buntownicy ZKH pałają żądzą zemsty za wszystkie krzywdy, jakie 
wyrządzili im obcy. Przez lata gromadzili najpotężniejszą broń w arsenale Koalicji, by 
w końcu za jej pomocą wymierzyć sprawiedliwość.
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WSPÓLNOTA ADWENTU
Korzenie Adwentu sięgają czasów, których nie obejmują archiwa historyczne 
Przymierza Handlowego. Wedle legendy Wspólnotę stworzyły rozproszone ludy, 
które pragnęły odnaleźć duchowe ukojenie po swej uciecze przed horrorem 
starożytnych wojen na krawędzie znanego kosmosu.

Dzieci Adwentu, same siebie określające mianem Wspólnoty, stworzyły wysoce 
zaawansowaną cywilizację korzystającą z najnowszych technologii duchowych, 
psionicznych i cybernetycznych. Ich społeczeństwo cechuje dalece posunięty 
elitaryzm, który przejawia się w faworyzowaniu obywateli obdarzonych silnymi 
zdolnościami parapsychicznymi. Osobnicy pozbawieni talentów psionicznych, tzw. 
„niemi”, niezdolni do nawiązania połączenia ze zbiorową świadomością Wspólnoty, 
występują rzadko i nie cieszą się szacunkiem współbraci.

Dorośli od początku zachęcają swe pociechy, by na własną rękę szukały drogi ku 
oświeceniu, co sprawia, że nawet bardzo małe dzieci sięgają po neurochemikalia 
lub wszczepy poprawiające sprawność umysłową. Tak dalece posunięta integracja 
z technologią, noszącą w Adwencie miano PsiTechu, przekłada się na osobliwe 
poczucie kolektywizmu i umożliwia obywatelom przekazywanie swych myśli innym 
na pierwotnym, bardzo głębokim poziomie świadomości. Osobnicy sprawnie 
nawigujący po tym oceanie myśli cieszą się dużym uznaniem i na ogół stanowią 
elitę społeczeństwa. Kobiety wykazują naturalne uzdolnienia w tej materii, przez co 
stanowią dominującą płeć wyższych kast, zwanych Wyroczniami.

Tułaczka, do której zmusiło przodków Adwentu Przymierze Handlowe, pozostawiła 
straszliwą bliznę na ich psychice. Przez kolejne stulecia każdy członek Wspólnoty 
rodził się z żądzą zemsty i pragnieniem odzyskania należnego sobie miejsca 
w galaktyce. Ten niepohamowany gniew pchnął Adwent ku jeszcze silniejszej 
integracji z maszynami, co umożliwiło rozwój technologii dalece przerastający 
najśmielsze wyobrażenia naukowców Przymierza. Przez 1000 lat Adwent 
wykorzystywał wszelkie dostępne środki, by zbudować straszliwą machinę wojenną 
zasilaną technologią PsiTechu, a gdy pewnego dnia surowców zabrakło, najwyższa 
Wyrocznia przemówiła głosem całej Wspólnoty, oznajmiając, iż czas powrócić na 
ojczystą planetę i urzeczywistnić proroctwa obiecujące dominację nad galaktyką.
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Lojaliści Adwentu
Pod wieloma względami mentalność lojalistów nie uległa zmianie. Nadal chcą oni 
zemścić się na Koalicji i zasymilować wszystkie jej planety, korzystając z najnowszych 
zdobyczy PsiTechu – zaawansowane formy ich technologii mają złamać opór 
wrogów Wspólnoty.

Buntownicy Adwentu
Podejrzewając, że jakaś obca siła wewnątrz Wspólnoty pchnęła Adwent do ataku 
na Koalicję, buntownicy pragną znaleźć jej źródło i je zlikwidować. Ich zawzięte 
poszukiwania doprowadziły do otwartego konfl iktu z lojalistami, ale zdaniem 
buntowników nie ma innej drogi wiodącej do wyleczenia choroby, która przesłania 
właściwy cel i przeznaczenie Wspólnoty.

IMPERIUM VASARI
Starożytne Imperium Vasari panowało niegdyś nad niezliczonymi planetami, a jego 
posiadłości, skupione wokół światów w centrum galaktyki, rozciągały się na tysiące 
lat świetlnych w każdym kierunku, obejmując setki obcych ras. Vasari z reguły nie 
musieli używać siły, by powiększać swe terytorium, gdyż większość napotykanych 
przez nich nacji była prymitywna i skora do podporządkowania się, niemniej bardziej 
zaawansowane gatunki bezpardonowo anektowano. Mieszkańcom podbitych ziem 
nadawano tytuł „cennych obywateli”, gwarantujący minimum praw obywatelskich, 
zaś ich planety otaczano orbitalnymi blokadami mającymi minimalizować ryzyko 
buntów.

Tak jak każde imperium cywilizacja Vasari zaczęła rozpadać się od środka. Dziesięć 
tysięcy lat temu wewnętrzne światy mocarstwa nagle zamilkły. Admirałowie Mrocznej 
Floty, bagatelizując sytuację, wysłali eskadrę okrętów, która miała spacyfi kować 
domniemany bunt jednej z podbitych ras. Eskadra ta przepadła bez wieści. Wkrótce 
potem utracono kontakt z trzema kolejnymi planetami, a nim imperialni ofi cerowie 
zdążyli sformułować plan działania wobec zagrożenia mającego wszelkie znamiona 
działań zdrajców, zamilkły kolejne światy. Jednym z nich była ojczyzna Vasari.

Tempo podbojów tego nieznanego wroga było zdumiewające, gdyż znacznie 
przekraczało możliwości potężnej Mrocznej Floty! W akcie desperacji fl ota Veerr 
ściągnęła z galaktycznych rubieży większość swych sił, by na ślepo poprowadzić 
uderzenie ku połykającemu centralne światy nieprzyjacielowi. Gdy samotny, 
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ciężko uszkodzony okręt wojenny wyszedł z przestrzeni fazowej nieopodal jednej 
z granicznych planet imperium, jej mieszkańcy postanowili dostać się na pokład. 
Wewnątrz poobijanego wraku znaleźli garstkę niegdyś walecznych załogantów, 
którzy zupełnie oszaleli ze strachu.

Władze kolonii podjęły decyzję, o której jeszcze do niedawna nikt nie śmiałby 
pomyśleć – rozpoczęto przygotowania do ewakuacji całego systemu i przeniesienia 
się do odległego układu. Wtedy jeszcze żaden z obywateli nie wiedział, że nigdy już 
nie ujrzy ojczystych ziem. Przez następne 10 000 lat fl ota uchodźców skakała od 
systemu do systemu, zatrzymując się tylko po to, by uzupełnić surowce i wystrzelić 
nadajniki ostrzegawcze. Jednak nieznany przeciwnik ściga ich nadal, gdyż jeden po 
drugim, wszystkie nadajniki milkną.

Lojaliści Vasari
Przeświadczeni o konieczności zdobycia niezbędnych surowców i kontynuowania 
podróży lojaliści powrócili do sprawdzonych imperialnych tradycji miażdżenia 
wszelkiego oporu. Tym razem jednak nie chodzi o podbijanie innych ludów, a o 
złupienie ich ziem. Lojaliści wiedzą, że czas ucieka, więc sięgają po najpotężniejszą 
broń w swym arsenale, by szybko wygrać tę wojnę.

Buntownicy Vasari
Buntownicy również pragną jak najszybciej opuścić ten rejon galaktyki, lecz w 
przeciwieństwie do lojalistów, nie chcą ryzykować długotrwałej wojny i wierzą, że 
współpraca z Koalicją i Adwentem jest możliwa. Ich zdaniem tylko w ten sposób 
wszystkie rasy mają szansę uciec przed nieznanym nieprzyjacielem.



9

PIERWSZE KROKI
Aby uruchomić grę Sins of a Solar Empire: Rebellion, Twój komputer musi spełniać 
następujące wymagania sprzętowe:

  Windows® 8 / Windows 7 SP1 / Windows Vista™ SP2;

  procesor Intel Pentium 4 2,2 GHz lub podobny;

  1 GB dostępnej pamięci systemowej;

  karta grafi czna 3D z 256 MB pamięci, obsługująca Pixel Shader 3.0 (Radeon X1650 
/ GeForce FX 6800 lub lepsza);

  karta dźwiękowa kompatybilna z DirectX 9.0c;

  5 GB wolnego miejsca na dysku twardym;

  klawiatura i mysz z kółkiem;

  DirectX 9.0c;  

  szerokopasmowe łącze sieciowe do internetowych gier wieloosobowych.

  Uwaga: karty Nvidii do laptopów muszą mieć sterowniki w wersji co najmniej 
296.10 i muszą być oznaczone jako główne urządzenia wyświetlania obrazu w grze.

Aby móc podziwiać pełen potencjał gry, potrzeba nieco mocniejszej konfi guracji:

  procesor Intel Core i5 / Core i7 lub podobny;

  4 GB pamięci systemowej;

  karta grafi czna z 1 GB pamięci 
(Radeon z serii X3x00 / GeForce z serii 8x00 lub lepsza).
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INSTALACJA GRY I AKTUALIZACJE
Aby rozpocząć instalację, włóż płytę z grą Sins of a Solar Empire: Rebellion do napędu 
DVD i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Jeżeli gra została 
zakupiona w serwisie Steam, automatycznie pojawi się w Twojej bibliotece, gdzie 
będzie można ją pobrać. Jeżeli transakcji dokonano za pośrednictwem platformy 
Stardock lub innego dystrybutora cyfrowego, Twoje zamówienie powinno zawierać 
kod produktu. Aby uruchomić grę, wystarczy zainstalować klienta serwisu Steam 
(http://www.steampowered.com), a następnie kliknąć opcję dodania gry w dolnej 
części okna. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wpisz kod produktu, gdy 
program o niego poprosi. Spowoduje to dodanie Sins of a Solar Empire: Rebellion 
do biblioteki Twojego konta. 

Klient serwisu Steam będzie automatycznie pobierać najnowsze aktualizacje do gry.

ROZPOCZĘCIE GRY
W tej instrukcji znajduje się wprawdzie wiele przydatnych informacji dotyczących 
rozgrywki, ale bardziej szczegółowo omówione są one w samouczkach. Sześć 
interaktywnych misji szkoleniowych pozwoli nowym graczom szybko opanować 
podstawy sterowania i główne elementy budowania swojego imperium w uniwersum 
Sins. Zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie zabawy od tychże właśnie samouczków.

  Podstawowa rozgrywka – samouczek omawiający podstawowe zagadnienia 
związane ze sterowaniem kamerą, wybieraniem jednostek, przemieszczaniem 
okrętów, wykorzystywaniem specjalnych zdolności, eskadrami, walką i 
podbijaniem planet.

  Podstawowa logistyka – wprowadzenie do pozyskiwania surowców i wznoszenia 
budowli obronnych.

  Zaawansowany interfejs – omówienie wszystkich elementów głównego okna gry i 
sposobów ich wykorzystywania.

  Zaawansowana logistyka – szkolenie dotyczące zakładania szlaków handlowych i 
budowy centrów nadawczych.
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  Zaawansowana obrona – wskazówki dotyczące zagadnień związanych z obroną 
planet przed agresorami.

  Zaawansowana dyplomacja – wyjaśnienie poszczególnych aspektów negocjacji z 
innymi imperiami, zatrudniania piratów oraz zawierania zaawansowanych paktów.

Aby uruchomić samouczki, kliknij przycisk „Jeden gracz” w głównym menu. 
Następnie kliknij widoczną po lewej stronie opcję „Samouczki” i wybierz misję, która 
Cię interesuje.

JEDEN GRACZ
Gdy uznasz, że czas już przystąpić do właściwej gry, uruchom ją i kliknij w głównym 
menu przycisk „Jeden gracz”.
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Po lewej stronie ekranu pojawi się kilka opcji:

  Nowa gra – pozwala na rozpoczęcie scenariusza lub grę na mapie losowej.

  Wczytaj grę – pozwala na wczytanie zapisanego stanu gry, którą chcesz dokończyć.

  Obejrzyj grę – gra automatycznie zapisuje powtórki Twoich rozgrywek i pozwala na 
przesyłanie ich znajomym.

  Gracz – tutaj możesz wpisać swoje imię, wybrać symbol i kolor frakcji oraz wizerunek.

  Tworzenie map – potężne narzędzie umożliwiające tworzenie własnych map 
losowych.

  Osiągnięcia Steam – w tej sekcji możesz przejrzeć wszystkie osiągnięcia, które 
udało Ci się odblokować, wraz z ich symbolami. Jeżeli chcesz zdobyć je wszystkie, 
musisz się przygotować na długie godziny gry!

PRZYGOTOWANIE NOWEJ GRY
Sins of a Solar Empire: Rebellion oferuje Ci wiele możliwości dostosowania rozgrywki 
do Twoich potrzeb. Pierwszą opcją jest wybór rozmiaru mapy, od małych (1–3 
graczy) po wielkie, obejmujące wiele układów gwiezdnych (10 graczy). Możesz 
przełączać się między rozmiarami map, klikając przycisk „Zmiana map”. „Opcje gry” 
i „Opcje zwycięstwa” pozwalają na dalszą modyfi kację parametrów rozgrywki.
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GRY DLA WIELU GRACZY
Sins of a Solar Empire oferuje gry sieciowe dla nawet 10 graczy na jednej mapie. 
Połączenie możliwe jest poprzez LAN lub internet (Ironclad Online).

IRONCLAD ONLINE (GRA WIELOOSOBOWA PRZEZ INTERNET)
Internetowe rozgrywki w Sins of a Solar Empire: Rebellion obsługiwane są przez 
system Ironclad Online fi rmy Ironclad Games. Usługa ta umożliwia znalezienie 
odpowiedniego partnera do wspólnej gry, korzystanie z czatu i prowadzenie 
bezpardonowej walki o kosmiczną dominację w towarzystwie innych graczy.

Ironclad Online wykorzystuje istniejące konto w usłudze Steam i przypisuje do niego 
bezpośrednio wskaźnik Twoich zwycięstw i porażek. Aby dowiedzieć się czegoś o 
dowolnym innym użytkowniku, kliknij przycisk „Informacje o graczu”.
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LAN / DIRECT CONNECT
Aby stworzyć nową grę za pośrednictwem LAN lub Direct Connect, wybierz mapę, 
a następnie wpisz nazwę rozgrywki. Kiedy uznasz, że możesz już przystąpić do gry, 
kliknij przycisk „Stwórz” i zaczekaj na innych graczy. Gdy każdy z nich zadeklaruje 
swoją gotowość, kliknięcie przycisku „Rozpocznij” spowoduje uruchomienie gry.

Jeżeli chcesz dołączyć do istniejącej rozgrywki, kliknij przycisk „Dołącz do gry” z 
poziomu menu LAN / Direct Connect w opcjach gry dla wielu graczy. Na ogół sesję 
odnaleźć można na liście dostępnych przez LAN gier, ale niekiedy do rozpoczęcia 
rozgrywki niezbędne jest wpisanie adresu IP hosta.

RODZAJE GIER
MAPY
Sins of a Solar Empire zawiera ponad 40 gotowych, stworzonych przez 
autorów map, od małych układów planetarnych po olbrzymie galaktyki. Każda 
z wyświetlonych na liście map opisana jest w oknie po prawej stronie ekranu. 
Znajdziesz tam informacje dotyczące maksymalnej liczby graczy, ilości gwiazd i 
planet oraz zalecanych trybów rozgrywki.

Wskazówka: w grze Sins of a Solar Empire każdy obiekt ze studnią 
grawitacyjną (pas asteroid, burza plazmowa, tunel czasoprzestrzenny i inne) 
traktowany jest jak planeta.

LOSOWE MAPY
W przeciwieństwie do gotowych scenariuszy mapy losowe generowane są tuż przed 
rozpoczęciem rozgrywki. Sins of a Solar Empire: Rebellion uwzględnia szablony dla 
różnych galaktyk, od tych niewielkich, przeznaczonych dla 4 graczy, po wielkie mapy 
dla 10 graczy obejmujące wiele układów planetarnych. Wszystkie obszary losowe 
znajdują się na liście map.
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TWORZENIE MAP
Edytor map to potężne narzędzie umożliwiające tworzenie własnych galaktyk. 
Stworzone przy pomocy edytora mapy odnajdziesz po kliknięciu przycisku zmiany 
rodzaju map u dołu listy. Poniżej znajduje się lista funkcji edytora:

  Stwórz – tworzy losową mapę i pozwala zmienić jej nazwę.

  Usuń – za pomocą tego przycisku usuniesz wybraną mapę.

  Zapisz – jeżeli uznasz, że mapa spełnia Twoje wymagania, kliknij ten przycisk, 
by ją zapisać. Stworzone w ten sposób obszary pojawią się na liście map i będzie 
można je wybrać podczas inicjowania nowej rozgrywki.

  Podgląd – po określeniu parametrów mapy możesz sprawdzić, jak będzie ona 
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wyglądała w grze – obszar zostanie załadowany i będzie można przyjrzeć 
się utworzonej galaktyce. Przerwanie podglądu oznacza powrót do menu 
tworzenia map.

  Rozmiar mapy – suwak ten pozwala na określenie odległości pomiędzy 
poszczególnymi ciałami niebieskimi na mapie.

Pośrodku okna tworzenia map znajdują się trzy opcje, które dają Ci niemal pełną 
kontrolę nad kształtem galaktyki. Pierwsza z nich to edytor pozwalający na 
dodawanie i usuwanie gwiazd. W galaktyce musi się znajdować co najmniej jedna 
gwiazda, a ich maksymalna ilość zależy wyłącznie od mocy Twojego komputera. 
Rodzaje gwiazd dobierane są losowo, ale możesz wybierać ich kolory.

Drugie okno to edytor grup planet, pozwalający na zmianę liczby tych ciał niebieskich. 
Jest on bezpośrednio powiązany z trzecim oknem, czyli edytorem składu grup. W 
każdej grupie znajduje się co najmniej jedna, losowa (domyślnie) planeta. Kliknięcie 
przycisku „Zmień rodzaj planety” rozwija długą listę typów obiektów, które można 
zdefi niować oddzielnie dla każdej z grup. Możliwe jest wybranie licznych grup 
zawierających wiele planet, co znacząco zwiększa liczbę dostępnych wariacji.

ROZGRYWKA
GALAKTYKA I TY
W Sins of a Solar Empire przyjdzie Ci odwiedzić wiele różnych planet, nierzadko 
oddalonych od siebie o miliony kilometrów. Większe rozgrywki mogą obejmować 
ponad 100 planet tworzących kilka układów z odległościami rzędu wielu lat 
świetlnych pomiędzy nimi.

Układ słoneczny składa się z gwiazdy otoczonej planetami, planetoidami lub 
anomaliami. Każdy z tych obiektów tworzy wokół siebie kulistą studnię grawitacyjną, 
której rozmiar zależy od jego masy i gęstości. Studnie te w istotny sposób oddziałują 
na okręty – jednostki sunące ku środkowi studni poruszają się szybciej niż te, które 
próbują od niego odskoczyć. Studnie wpływają też na możliwość korzystania z 
napędu fazowego.
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Gdy w grę wchodzą tak wielkie odległości, przemieszczanie fl ot poruszających się 
z prędkościami podświetlnymi zajmowałoby ogromną ilość czasu. Zamieszkujące 
uniwersum Sins of a Solar Empire rasy rozwiązały ten problem, wykorzystując do 
podróży przestrzeń fazową. Gdy tylko okręt wychodzi poza studnię grawitacyjną, 
może aktywować silniki skokowe katapultujące go wprost do innego wymiaru. Dzięki 
temu podróże, które normalnie trwałyby kilka godzin czasu gry, zajmują raptem 
parę sekund.

Korzystanie z napędu fazowego ma jednak swoje ograniczenia. Skoki muszą być 
wykonywane przy użyciu stałych korytarzy łączących poszczególne systemy, 
widocznych na mapie jako cienkie linie – są to tzw. tory fazowe, pokazujące, w którym 
miejscu statek może przejść w przestrzeń fazową. Jest to o tyle ważne, że umożliwia 
fortyfi kowanie kluczowych systemów, przez które przebiega trasa ofensywy 
nieprzyjaciela. Kolejnym ograniczeniem jest utrata kontroli nad wykonującym skok 
okrętem. Nowe rozkazy można mu wydać dopiero wtedy, gdy wróci do zwykłej 
przestrzeni. Trzeba też pamiętać o tym, że uruchamiające napęd fazowy okręty są 
bardzo podatne na atak.

 Wskazówka: okręty mogą wykonać skok z dowolnego miejsca w promieniu 
o kącie 45 stopni względem toru fazowego. Punkt wyjścia ze studni grawitacyjnej 
bezpośrednio wpływa na pozycję wejścia do studni docelowej.



18

GŁÓWNY INTERFEJS
Zarządzanie imperium, którego obszar obejmuje wiele lat świetlnych, stanowi nie 
lada wyzwanie nawet dla najzdolniejszych dowódców. Na szczęście interfejs Sins of 
a Solar Empire został zaprojektowany tak, by za pomocą jednego kliknięcia myszą 
uzyskać kontrolę nad dowolnym okrętem lub światem.
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Opis elementów  Opis elementów

1 Drzewo imperium. 11 Okno raportów.

2 Menu główne. 12 Podręczne dane.

3
Sterowanie kamerą i 
widok kinowy. 13 Zmiana nazwy / ustawienia szybkości.

4
Dyplomacja i 
wzajemne relacje. 14 Zniszczenie okrętu/budowli.

5 Badania. 15 Automatyczne rozmieszczanie.

6 Podziemie przestępcze. 16 Impuls.

7
Dostępni dowódcy 
okrętów liniowych. 17 Opcje zarządzania.

8 Dostępny zapas fl oty. 18 Infokarta.

9 Dostępne surowce. 19 Czarny rynek.

10 Obszar gry. 20 Piracka nagroda.

DRZEWO IMPERIUM
Jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi w Twoim arsenale jest drzewo 
imperium – rozwijana lista po lewej stronie ekranu. Odnajdziesz tu wszystkie 
planety, budowle i statki w wybranej galaktyce oraz te, które zostały dodane metodą 
przypinania. Drzewo imperium pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad rozwojem 
imperium dzięki systemowi inteligentnego wybierania i wyświetlania. W górnej 
części okna znajdują się trzy przyciski: „Przypnij”, „Szukaj” i „Łącz”. Każdy wybrany 
obiekt wyświetlany jest na drzewie i pozostaje tam, dopóki nie wybierzesz innego 
obiektu lub nie usuniesz zaznaczenia. Jeżeli chcesz, by wybrany obiekt był zawsze 
pod ręką, przypnij go do listy. Funkcja szukania umożliwia szybkie odnajdywanie 
poszczególnych planet, statków i grup kontrolnych – wystarczy kliknąć odpowiedni 
przycisk lub ikonę. Gdy umieścisz kursor nad dowolnym z przycisków, wyświetlona 
zostanie zawierająca przydatne informacje infokarta. Ostatnia z funkcji, łączenie, 
umożliwia grupowanie wszystkich okrętów tego samego typu pod jedną ikoną 
zamiast oddzielnego wyświetlania każdego z nich. Aby w pełni wykorzystać drzewo 
imperium, zwłaszcza po zaznaczeniu jednostek przy pomocy funkcji szukania, użyj 
opcji szybkiego przełączania się między wybranymi elementami (wciśnij Tab lub 
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Ctrl+Tab). Dzięki temu uzyskasz możliwość operowania pojedynczym obiektem, nie 
tracąc zarazem kontroli nad całą grupą, co jest szczególnie cenne w ferworze bitwy. 
Każdym interaktywnym obiektem wyświetlonym na drzewie imperium możesz 
zarządzać tak, jakby został on wybrany bezpośrednio z poziomu ekranu gry. Możesz 
nawet rozkazać swoim okrętom, by zaatakowały przeciwnika.

 Wskazówka: możesz szybko przypinać dowolną ilość jednostek naraz, by na 
bieżąco czuwać nad okrętami i planetami swojego imperium. Aby odpiąć wszystkie 
obiekty, wciśnij Ctrl+’.

OKNO RAPORTÓW 
W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się okno raportów. Tutaj wyświetlane będą 
najnowsze informacje dotyczące Twojego Imperium, od propozycji przymierzy, 
poprzez sprawozdania ekip konstrukcyjnych, po wieści o atakach na Twoje planety.

Gdy nadejdzie nowy raport, w jednym z mniejszych okienek pojawi się stosowny 
obrazek umożliwiający szybkie rozeznanie się w sytuacji. Klikając to powiadomienie, 
przywołasz okno z historią ostatnich raportów w danej kategorii. Elementy tej listy 
przeglądać możesz przy pomocy LPM (w dół) i PPM (w górę). Jeśli wciśniesz spację, 
kamera automatycznie pokaże miejsce, którego dotyczy dany raport.

PODRĘCZNE DANE
Po prawej stronie okna raportów znajdują się podręczne dane. Te trzy okna 
pozwalają Ci się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat aktualnie 
wybranego obiektu. Jeśli chodzi o okręty lub budowle, informacjami tymi są: punkty 
wytrzymałości, punkty osłon (o ile obiekt je posiada) oraz rezerwy antymaterii (o ile 
obiekt z niej korzysta). W przypadku planet są to: punkty wytrzymałości, dochody 
z podatków oraz tempo rozwoju kultury. Jeżeli nic nie zaznaczono, w oknie tym 
wyświetlane są imperialne, militarne i gospodarcze statystyki Twojej frakcji.
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AUTOMATYCZNE ROZMIESZCZANIE
Jeżeli nie chcesz samodzielnie wybierać miejsca na swoje budowle, możesz zdać 
się na sztuczną inteligencję gry, która samodzielnie określi najbardziej optymalne 
pozycje.

OPCJE ZARZĄDZANIA
Opcje widoczne w prawym dolnym rogu ekranu uwzględniają najczęściej 
wykorzystywane podczas rozgrywki przyciski. Dostępne polecenia będą różne w 
zależności od tego, czy wybrany został okręt, czy też planeta.

W przypadku planet zestaw dostępnych opcji przedstawia się następująco (od lewej 
do prawej):

  Rozwój planety – pozwala na rozbudowę infrastruktury planetarnej, dzięki 
czemu przekształcisz proste kolonie w tętniące życiem światy.

  Budowle logistyczne – pozwala na budowę nowych stoczni, kopalni, laboratoriów 
i innych orbitalnych instalacji cywilnych.

  Budowle taktyczne – mądry władca pamięta o budowie sieci obronnej składającej 
się z platform dział, doków naprawczych oraz innych konstrukcji defensywnych.

  Budowa okrętów – w dolnej części opcji zarządzania znajduje się pasek 
rozbudowy fl oty. Niektórych okrętów nie można zbudować bez specjalnych 
stoczni lub konkretnych odkryć technologicznych.

  Punkt zborny – przycisk ten umożliwia wyznaczenie punktu zbornego dla 
wszystkich okrętów budowanych na tej planecie. Na punkt taki można wyznaczyć 
miejsce w dowolnej studni grawitacyjnej lub konkretną fl otę.

Rozwój planet, logistyka i budowle taktyczne zostaną dokładniej omówione w 
dalszej części instrukcji.
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Gdy wybrany jest okręt, w opcjach zarządzania pojawiają się inne przyciski, dające 
pełną kontrolę nad jednostką:

  Atak – klikając LPM, możesz wydać swoim okrętom rozkaz ataku na konkretny cel 
lub obszar. Kliknięcie PPM włącza lub wyłącza automatyczny atak.

  Stop – anuluje wszystkie rozkazy wydane wybranemu okrętowi lub budynkowi.

  Ruch – klikając LPM, możesz wydać swoim okrętom rozkaz przemieszczenia się 
na pozycję wybraną kolejnym kliknięciem LPM. PPM pozwala włączać i wyłączać 
ruch grupowy, który nakazuje wybranym okrętom synchronizację skoków 
fazowych.

  Zarządzanie eskadrami – zaznaczając posiadające hangary okręty i budowle, 
możesz zlecić konstrukcję eskadr myśliwców lub bombowców.

  Zarządzanie zdolnościami – w miarę awansowania na kolejne poziomy 
doświadczenia okręty liniowe i tytany uzyskiwać będą nowe zdolności specjalne. 
Bazy kosmiczne nie zdobywają doświadczenia, ale odpowiednie inwestycje 
pozwalają na zakup maksymalnie ośmiu ulepszeń bazy, zależnych od odkrytych 
technologii.

 Wskazówka: jeżeli chcesz szybko opuścić studnię grawitacyjną, nie wydawaj 
swoim okrętom rozkazu ruchu grupowego. W ten sposób błyskawicznie przerzucisz 
fl otę, ale narazisz szybsze jednostki na samotną walkę z czyhającym w miejscu 
docelowym nieprzyjacielem.
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Po lewej stronie opcji zarządzania eskadrami znajduje się panel taktyki, który 
umożliwia zdefi niowanie zachowania poszczególnych okrętów:

  Formacja fl oty – określa, jak bardzo poszczególne jednostki mogą oddalić 
się od okrętu dowodzenia. „Zwarta” utrzymuje możliwie najciaśniejszy szyk, 
„standardowa” wprowadza średni dystans między okrętami, a „rozproszona” 
znacząco rozluźnia formację fl oty.

  Zasięg ataku – wyznacza zasięg, przy którym Twoje okręty podejmą walkę z 
nieprzyjacielem i wykorzystają swoje zdolności.

  Usuń z fl oty – usuwa okręt z fl oty, do której został przydzielony.

  Utwórz fl otę – tworzy fl otę z aktualnie zaznaczonych jednostek. Maszyna wybrana 
w obrębie grupy staje się jednostką dowodzenia. Inne okręty będą trzymać się w 
pobliżu dowódcy i zachowywać formację podczas wykonywania wydanych przez 
Ciebie rozkazów. Domyślnie większość okrętów będzie próbowała dołączyć do 
fl oty, jeżeli takowa znajduje się w ich studni grawitacyjnej.

  Wycofaj się – po kliknięciu tego przycisku zaznaczone okręty wycofają się do 
najbliższej bezpiecznej planety, unikając terytorium nieprzyjaciela, o ile to 
możliwe. Pamiętaj, że Twoje siły nie zawsze będą mogły powrócić do bezpiecznej 
planety. Wycofujące się jednostki ignorują rozkazy skoku grupowego.

INFOKARTY
Infokarty, zawierające szereg szczegółowych danych, pojawiają się, gdy umieścisz 
kursor nad wybranym elementem okna gry. W przypadku planet infokarta zawiera 
m.in. ich rodzaj, lojalność, wytrzymałość, liczbę ludności, dochody z podatków, 
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dostępne miejsca i surowce. W infokarcie okrętów znajdziesz ich nazwę, punkty 
kadłuba i osłon, grubość pancerza, aktualne dostrojenie osłon, średnie uszkodzenia 
na sekundę i inne informacje, które mogą okazać się ważne w czasie rozgrywki.

LOGISTYKA FLOTY
Zapas fl oty to wyznacznik tego, ile okrętów jest w stanie wystawić Twoje imperium. 
Każda frakcja ma na początku gry sto punktów zapasu i nie może powiększyć 
tej rezerwy bez stosownych badań. Każdy zbudowany okręt zużywa pewną ilość 
punktów; fregaty są pod tym względem najtańsze, a tytany – najdroższe. Gdy 
zużyjesz cały zapas fl oty, Twoje stocznie nie będą mogły produkować kolejnych 
okrętów. Przesuwając kursor nad rubrykę zapasu, wyświetlisz infokartę, w której 
rozpisana jest całkowita ilość wykorzystywanych punktów oraz ich zużycie przez 
poszczególne jednostki.

Okręty liniowe i tytany wymagają także specjalnie przeszkolonych dowódców. Każdy 
gracz rozpoczyna grę z możliwością obsadzenia jednego okrętu liniowego, którą 
należy mądrze wykorzystać. Odkrycie zaawansowanych technik szkoleniowych 
pozwoli na utrzymanie większej kadry ofi cerskiej, a przez to i większej liczby 
jednostek liniowych. Ilość dostępnych dowódców wyświetlona jest zaraz obok 
zapasu fl oty, u góry głównego okna gry. Wskazując kursorem to okno, możesz 
zapoznać się z aktualnym przypisaniem swojej kadry dowódczej.

SUROWCE I GOSPODARKA
Celem większości wojen jest zdobycie nowych surowców i Sins of a Solar Empire: 
Rebellion nie jest tu wyjątkiem. Gospodarka każdej z frakcji napędzana jest trzema 
podstawowymi zasobami.

  Kredyty: jest to galaktyczna waluta, którą Twoje imperium będzie musiało 
zainwestować, podejmując dowolne przedsięwzięcie. Zapasy kredytów można 
powiększać poprzez opodatkowanie obywateli, prowadząc handel, zgarniając 
nagrody wyznaczone za obce frakcje oraz na inne, zależne od rasy, sposoby.
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  Metale: budowa okrętów i wznoszenie budowli wymagają przede wszystkim 
dużych ilości polimerów i metali. Metale są dosyć powszechnie spotykanym 
w galaktyce surowcem, występującym w pobliżu większości planet, zwłaszcza 
wokół planet wulkanicznych.

  Kryształy: kryształy to najtrudniej dostępny z surowców w uniwersum Sins of a 
Solar Empire, występujący głównie wokół planet lodowych. Jest on niezbędny do 
prowadzenia zawansowanych badań i budowy potężnych okrętów.

Metale i kryształy znaleźć można na asteroidach, a do ich wydobycia niezbędna jest 
budowa kopalni. Każda asteroida posiada niewyczerpalne zapasy danego surowca, 
a tempo wydobycia można zwiększyć poprzez badania lub budowę specjalnych 
oczyszczalni.

PODATKI
Większość kredytów, które zasilą Twój budżet, pochodzić będzie z kieszeni 
płacących podatki obywateli. Nie masz wprawdzie możliwości zmiany wysokości 
opodatkowania, ale dzięki inwestycjom w cywilną infrastrukturę znacząco zwiększysz 
swoje dochody. W końcu większa liczba ludności to większa liczba podatników!

HANDEL
Jeżeli dochodzisz do wniosku, że dochody z podatków nie pokrywają Twojego 
zapotrzebowania na kredyty, zacznij pracować nad budową sieci handlowej. Dzięki 
specjalnym portom możesz stworzyć szlaki handlowe zarówno ze swoimi koloniami, 
jak i z innymi frakcjami. Jeżeli uda Ci się zbudować długie, nieprzerwane szlaki, 
możesz liczyć na dodatkowe przychody.

 Wskazówka: handlowe ulepszenia baz gwiezdnych ułatwiają tworzenie 
długich szlaków. Pamiętaj, że zawieranie traktatów handlowych z innymi frakcjami 
jeszcze korzystniej wpłynie na Twój budżet.
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ZARZĄDZANIE PLANETAMI
Imperia nie powstają z dnia na dzień, więc jeżeli chcesz zbudować potężny organizm 
państwowy, musisz inwestować w jego podstawowe ogniwa – planety. Rozwijać 
jednak możesz tylko te światy, nad którymi sprawujesz kontrolę, i jedynie te planety 
zapewnią Ci dochód z podatków. Istnieje kilka gałęzi rozwoju planetarnego, które 
opisano poniżej.

  Obiekty bezpieczeństwa: wszechświat to niebezpieczne miejsce, więc inwestycja 
w solidne bunkry i odpowiednią infrastrukturę może uratować życie niejednego 
obywatela.

  Badanie planety: niektóre planety skrywają intrygujące tajemnice – artefakty, 
surowce lub anomalie. Wysyłając ekipy badawcze, możesz odkryć te tajemnice i 
uzyskać przewagę nad rywalami.

  Wyznaczenie stolicy: każde imperium potrzebuje siedziby władzy, z której 
uzyskuje się większe dochody i gdzie można wydobyć dodatkowe ilości surowców. 
Czemu Twoje miałoby być gorsze? Możesz przenieść swoją stolicę na dowolną 
planetę (zakładając, że masz na to fundusze). Wyznaczenie nowej stolicy zmienia 
lojalność planet, gdyż jest to wartość zależna przede wszystkim od odległości, jaka 
dzieli planetę stołeczną od reszty Twoich światów. Glob, z którym rozpoczynasz 
grę, jest Twoją pierwszą stolicą.

  Wydolność logistyczna: jak już wspomniano, nie możesz w nieskończoność 
dodawać do fl oty nowych jednostek, i tak samo jest przypadku planet – 
mogą one utrzymać jedynie ograniczoną liczbę budowli. Inwestując jednak 
w wydolność logistyczną, umożliwisz wzniesienie większej ilości laboratoriów, 
portów handlowych itd.

  Wydolność taktyczna: gałąź analogiczna do wydolności logistycznej, ale odnosi 
się do konstrukcji defensywnych, takich jak platformy obronne czy doki naprawcze.
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BUDOWA IMPERIUM
Twoje imperium, otoczone ze wszystkich stron przez potencjalnych wrogów, 
będzie potrzebowało solidnych fundamentów nie tylko po to, by przetrwać, lecz by 
wytrzymać próbę czasu. Fundamenty te to: zręczna dyplomacja, prężna gospodarka, 
potężna fl ota, rozbudowane programy badawcze i okazjonalne układy z typami 
spod ciemnej gwiazdy.

DYPLOMACJA
Ten ekran pozwala na prowadzenie negocjacji z innymi frakcjami obecnymi w 
Twojej części galaktyki. Dzięki dostępnym z tego poziomu opcjom rozeznasz się 
we wzajemnych stosunkach, zawiążesz sojusze, przekażesz podarunki, podpiszesz 
traktaty pokojowe, a także zlecisz i wykonasz misje.
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Opis elementów  Opis elementów

1 Lista frakcji 5
Czas trwania misji i 
przycisk odrzucenia

2 Portret frakcji 6 Poziom wzajemnych stosunków

3 Nazwa frakcji 7 Prezenty

4 Obszar misji 8 Traktaty i pakty

STOSUNKI
Suwak stosunków pozwala na szybkie rozeznanie się we wzajemnych relacjach z 
inną frakcją. Na to, jak postrzegają Cię pozostałe imperia, wpływa wiele czynników 
(wyszczególnionych w infokarcie) i to od nich zależy, czy możecie rozmawiać o 
sojuszu, czy czeka was wojna. Przyjaźnie nastawione frakcje chętniej podpiszą z 
Tobą traktaty i pakty, a gdy ruszysz na wojnę, będą Cię wspierać. Pamiętaj jednak, że 
imperia, które nie darzą Cię sympatią, nie przyjmą żadnych układów, a nawet będą 
aktywnie Ci przeszkadzać.

Aby przejrzeć wzajemne stosunki wszystkich frakcji, skorzystaj z okna stosunków, 
znajdującego się po prawej stronie przycisku dyplomacji. Wskazując kursorem 
wizerunek każdego z imperiów, możesz wyświetlić okno ze szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi czynników kształtujących aktualne relacje dyplomatyczne.

MISJE
Niekiedy inne frakcje mogą zwracać się do Ciebie z prośbami o pomoc, np. w 
uzupełnieniu bazy surowcowej lub ataku na wroga. Każdą z otrzymanych misji 
możesz przyjąć lub odrzucić, o ile pozwala Ci na to limit czasu (gdy upłynie połowa 
wyznaczonego czasu, odrzucenie misji nie będzie możliwe). Niepowodzenie lub 
ciągłe odrzucanie misji zaszkodzi Twoim relacjom z frakcją, która je zleciła, podczas 
gdy sukces zaowocuje ociepleniem stosunków i być może jakąś nagrodą.

Po dokonaniu odpowiednich odkryć dyplomatycznych Twoje imperium będzie 
mogło zlecać misje innym frakcjom. Aby to zrobić, wybierz partnera, z którym chcesz 
współpracować, a następnie kliknij przycisk „Zleć misję”. Gdy już to zrobisz, doprecyzuj 
rodzaj misji, jej cel i wszystkie inne niezbędne szczegóły (przycisk „Zmień poziom”).
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PREZENTY
Od czasu do czasu Twoje imperium będzie musiało wykonywać gesty dobrej woli 
wobec wrogów (niekoniecznie szczere) lub wesprzeć sojusznika w potrzebie. Aby 
to zrobić, dokonaj odpowiedniego odkrycia dyplomatycznego, a następnie zacznij 
przesyłać kredyty, metale i kryształy. Podarunek taki tymczasowo poprawi Twoje 
relacje z obdarowanym.

 Wskazówka: przytrzymując Shift, możesz zwiększyć prawie każdą wartość w 
grze – na przykład ilość nabywanych lub przesyłanych surowców.

TRAKTATY
Traktaty to podstawowe narzędzia dyplomatyczne w Sins of a Solar Empire: Rebellion. 
Ich podpisywanie może zmienić przyszłość Twego ludu. Na lepsze lub gorsze.

PAKTY
Jeżeli uda Ci się zawiązać sojusz z inną frakcją i osiągnąć wysoki poziom wzajemnych 
relacji, uzyskasz możliwość podpisywania paktów. Po dokonaniu wymaganych 
odkryć dyplomatycznych każda z ras może zaproponować swym sprzymierzeńcom 
podpisanie wyjątkowych i potężnych paktów. Ich efekty obejmują m.in. zwiększenie 
tempa wydobycia surowców i wzmocnienie siły ognia lub możliwości obronnych 
sygnatariuszy. Gdy pakt zostanie podpisany, obie strony będę mogły cieszyć się 
premiami, jakie z tego wynikają. Każdy ze swoich paktów możesz przypisać tylko do 
jednej frakcji; zawiązanie identycznych paktów z różnymi przedstawicielami tej samej 
rasy nie skutkuje kumulacją premii. Aby zaproponować lub przyjąć pakt, otwórz 
okno dyplomacji, wybierz frakcję, a następnie kliknij przycisk „Zarządzaj paktami”.

BADANIA
Rozwój naukowy to coś, czego żadne otoczone przez nieprzyjaciół imperium nie 
powinno zaniedbywać, gdyż kolejne odkrycia ulepszają działające technologie oraz 
dają dostęp do nowych opcji badawczych. Każda rasa w Sins of a Solar Empire: 
Rebellion posiada własne drzewko technologii wojskowych, cywilnych, obronnych 
i dyplomatycznych, a dodatkowe różnice występują zależnie od przynależności 
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do obozu lojalistów lub buntowników poszczególnych frakcji (podświetlone na 
biało). Aby odkryć nową technologię, musisz najpierw upewnić się, że dysponujesz 
odpowiednią liczbą laboratoriów cywilnych i wojskowych oraz niezbędnymi 
do przeprowadzenia badań surowcami. W infokarcie każdego z potencjalnych 
odkryć wyszczególniony jest koszt w kredytach, metalach i kryształach oraz ilość 
wymaganych laboratoriów. Prace nad zaawansowanymi technologiami wymagają 
dużo większych nakładów niż w przypadku podstawowych odkryć.

LOGISTYKA FLOTY
Logistyka fl oty umożliwia rozbudowę programów szkoleniowych dla załóg okrętów, 
co przekłada się na zwiększenie potencjalnej wielkości fl oty. Choć początkowo 
utrzymanie formacji okrętów nic nie kosztuje, odkrywanie kolejnych technologii w 
tej kategorii będzie stopniowo zwiększało koszty operowania jednostek wojennych. 
Wydatki te odejmowane są bezpośrednio od przychodu kredytów, metali i kryształów. 
Uważaj, by nie przekroczyć swoich możliwości fi nansowych, gdyż może to załamać 
Twoją gospodarkę!
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ARTEFAKTY
Artefakty to wyjątkowe technologie i urządzenia, które mogą odkryć ekipy 
badające nowe planety. Premie, jakie zapewniają, są natychmiastowe i mogą 
znacząco wpłynąć na przebieg gry. Jeżeli utracisz planetę z artefaktem, stracisz 
także dostęp do premii z nim związanych. W chwili odkrycia artefaktu wysłany 
zostaje potężny impuls informujący każdego z graczy o położeniu znaleziska (lecz 
nie o jego możliwościach).

PODZIEMIE PRZESTĘPCZE
Niewykluczone, że Twoje imperium zostanie w którymś momencie odcięte 
od potrzebnych mu surowców lub będzie musiało negocjować z typami spod 
ciemnej gwiazdy. Ekran podziemia przestępczego umożliwia dokonanie wszelkich 
niezbędnych transakcji bez zwracania na siebie niepotrzebnej uwagi.

CZARNY RYNEK
Gdy chcesz anonimowo kupić lub sprzedać surowce, odwiedź czarny rynek. Możesz 
tu nabyć wszystko, czego potrzebujesz, bądź sprzedać nadwyżkę zasobów, by 
podreperować budżet.

Na powyższym obrazku znajdują się przykładowe czarnorynkowe ceny metali i 
kryształów. Liczba po prawej (oznaczona na zielono) to aktualna cena sprzedaży 
– sprzedając 100 jednostek danego surowca, otrzymasz stukrotną wartość tej ceny. 
Liczba po lewej (oznaczona na czerwono) to cena zakupu. Kupując 100 jednostek, 
Twoje imperium stanie się uboższe o stukrotną wartość tej ceny.

W przypadku sprzedaży nadmiarowych surowców możesz zmienić cenę 
jednostkową towaru. Dokonuje się tego poprzez wyznaczanie procentowej wartości 
aktualnej stawki (cena za jednostkę wyświetlona będzie na przycisku zaoferowania 
ceny). Manipulując tymi wartościami, możesz stworzyć istny chaos na rynku, który z 
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pewnością dotknie gospodarki innych graczy. Ceny rynkowe wyświetlane są w czasie 
rzeczywistym, a ich wartość zmienia się w zależności od popytu i podaży. Warto 
uważnie śledzić trendy rynkowe na tym ekranie (widoczne na wykresie pośrodku), 
by nie dać się zaskoczyć spekulantom.

PIRACI I NAGRODY
Piraci to istna zakała galaktyki, a ich bezlitosne najazdy są tak regularne, że można 
wedle nich mierzyć czas. Parającym się takim procederem osobnikom nie robi różnicy, 
kogo atakują, gdyż pozostają apolityczni. Jedyne, co do nich przemawia, to twarda 
waluta, której nie brak w pirackich nagrodach. Nagrody te to tak naprawdę sposób na 
anonimowe prowadzenie wojen z rywalami. Wykładając pulę kredytów, wyznaczasz 
nagrodę za zniszczenie okrętów, budowli lub planet innego imperium, którą zgarnąć 
mogą albo piraci, albo inna, zainteresowana takim zarobkiem frakcja. Pieniądze za 
takie działania wypłacane są dopóty, dopóki nie wyczerpią się przewidziane przez 
zlecającego fundusze. Dzięki systemowi nagród możesz wykorzystać innych do 
odwalenia brudnej roboty (w tym do potajemnego zaszkodzenia sojusznikom), 
zachowując przy tym czyste ręce.
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PIRACKIE MISJE
Gdy imperium potrzebuje skalpela zamiast maczugi, może opłacić pirackich 
najemników, którzy wykonają dla niego zlecone misje.

Pirackie misje działają dokładnie tak jak te zwykłe, ale w tym przypadku imperium 
nie musi się przejmować wzajemnymi stosunkami dyplomatycznymi. Trzeba jednak 
pamiętać, że piraci pracują tylko dla tych, których stać na ich wynajem, i jedyne, co 
do nich przemawia, to odpowiednia suma liczona w kredytach.

 Wskazówka: licznik nagród działa niezależnie od misji pirackich, więc nawet 
w sytuacji, gdy banici wykonują dla Ciebie zadanie, nadal możesz paść ich ofi arą.
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BUDOWLE ORBITALNE
Każda zasiedlona planeta może wznosić dwa rodzaje budowli: logistyczne i 
taktyczne. Budowle logistyczne umożliwiają wydobywanie surowców, konstruowanie 
okrętów, badanie technologii, wymianę handlową, oczyszczanie wydobytego urobku 
i rozprzestrzenianie kultury. Budowle taktyczne z kolei to m.in. platformy obronne, 
stacje naprawcze, superbroń czy stocznie tytanów.

BUDOWLE LOGISTYCZNE
Budowle logistyczne pomagają w rozwoju gospodarki i prowadzeniu badań oraz 
umożliwiają rozszerzanie wpływów własnej kultury. Każda z takich budowli ma swój 
koszt w surowcach i wymaga określonej liczby dostępnych miejsc logistycznych.

BUDOWLE TAKTYCZNE
Budowle taktyczne umożliwiają zarówno obronę poszczególnych planet, jak i całego 
imperium. Każda z ras ma do dyspozycji odmienne środki taktyczne.
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OKRĘTY
Aby móc chronić własne światy i narzucać swą wolę innym, Twoje imperium musi 
posiadać sprawną marynarkę wojenną. Biorąc pod uwagę uzbrojenie i przeznaczenie 
poszczególnych jednostek, okręty możemy podzielić na pięć kategorii:

  Korwety: nowy atut w arsenałach ZKH, Adwentu i Vasari. Są to szybkie, zwrotne i 
wrażliwe na ostrzał okręty, które dysponują pokaźną siłą ognia i nadają się nawet 
do zwalczania jednostek uderzeniowych. Korwety mogą atakować konkretne 
elementy wrogich maszyn, zmniejszając ich skuteczność.

  Fregaty: są to podstawowe jednostki tworzące trzon każdej fl oty. Można wśród 
nich znaleźć lekkie okręty zwiadowcze, ale również ciężkie, potężnie uzbrojone 
maszyny.

  Krążowniki: niewiele większe od fregat, wysoce wyspecjalizowane okręty, które 
najczęściej pełnią rolę jednostek wsparcia. Zadaniem najcięższych krążowników 
jest wymiana ognia z wrogimi fl otami.

  Okręty liniowe: w tej grupie znajduje się wiele spośród najpotężniejszych 
okrętów w galaktyce i stanowią one główną siłę uderzeniową każdej fl oty. Te 
ciężko opancerzone bestie posiadają liczne baterie najgroźniejszych systemów 
uzbrojenia i niezwykle silne osłony, zaś każda zniszczona jednostka wroga oraz 
przebyte szkolenie zwiększają doświadczenie ich załóg. Co więcej, wyjątkowe 
technologie wykorzystywane podczas budowy okrętów liniowych umożliwiają 
im używanie szerokiej gamy specjalnych zdolności. Potęga tych okrętów potrafi  
nawet zniwelować wpływy wrogiej kultury (spójrzmy prawdzie w oczy: któż nie 
uwierzy słowom transmisji płynącej z ciężko uzbrojonego okrętu wiszącego tuż 
nad jego głową?).

  Tytany: najnowsza klasa okrętów przyćmiewa swym rozmiarem nawet potężne 
okręty liniowe. Tytany to powolne jednostki wyposażone w gigantyczne baterie 
uzbrojenia pozwalające im na walkę z wieloma przeciwnikami jednocześnie. 
Podczas budowy tytanów wykorzystuje się wiele specjalnych technologii, które 
dodatkowo zwiększają sprawność bojową tych olbrzymów. Tak jak ma to miejsce 
w przypadku personelu okrętów liniowych, załogi tytanów również stopniowo 
zdobywają doświadczenie. Żadne imperium nie może wystawić dwóch lub 
większej liczby tytanów naraz.
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WAŻNE WSPOŁCZYNNIKI
Każdy okręt posiada szereg ważnych współczynników, które odzwierciedlają jego 
sprawność bojową:

  Osłony – pierwsza linia obrony przed ostrzałem nieprzyjaciela to energetyczna 
zapora wytwarzana przez umieszczone głęboko pod kadłubem generatory. 
Nadwątlone osłony z czasem się odnowią, ale jeżeli ich siła spadnie do zera, 
będzie to oznaczało, że wrogie pociski trafi ą bezpośrednio w kadłub.

  Dostrajanie osłon – specjalna cecha osłon wynikająca bezpośrednio z zasady ich 
działania. Gdy tylko osłona znajduje się pod ostrzałem, komputery generatora 
automatycznie dostrajają jej częstotliwość tak, by jak najlepiej niwelować siłę 
pocisków. Powoduje to zmniejszenie uszkodzeń osłony o pewną procentową 
wartość. Gdy główna osłona pada, włączają się generatory awaryjne utrzymujące 
ostatnią linię obrony na kadłubie.

  Punkty kadłuba – stan kadłuba jednostki. Jeżeli wartość ta spadnie do zera, okręt 
ulegnie zniszczeniu. Załoga może z czasem naprawiać wszelkie uszkodzenia 
poszycia, ale proces ten przebiega dużo szybciej, gdy maszyna znajduje się w 
pobliżu stacji naprawczej lub korzysta ze specjalnej technologii odbudowy, 
odmiennej dla każdej z ras.

  Pancerz – określa grubość poszycia okrętu, które pochłania część uszkodzeń, 
gdy osłony zawiodą. Pancerz nie chroni statku w stu procentach, ale zwiększa 
szanse jednostki na przetrwanie starcia. Istnieje wiele rodzajów pancerzy, a każdy 
zaprojektowano z myślą o zatrzymywaniu konkretnych rodzajów uzbrojenia. Im 
wyższy poziom pancerza, tym więcej uszkodzeń zostanie zniwelowanych.

  Antymateria – antymateria, wytwarzana przez specjalne generatory, to 
dodatkowe źródło zasilania dla wszystkich okrętów w galaktyce. Korzystanie z 
aktywnych zdolności zawsze pochłania część rezerw antymaterii danej jednostki. 
Ponadto ze względu na specyfi czną naturę przestrzeni fazowej antymateria 
zużywana jest w trakcie skoków międzyplanetarnych. Okręty z czasem odzyskują 
utracone rezerwy, a proces ten jest szybszy, jeśli stacjonują w pobliżu gwiazdy.
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  Zdolności specjalne – wiele okrętów posiada specjalne zdolności, które umożliwiają 
im wyprowadzanie potężnych ataków lub wywoływanie nieoczekiwanych 
efektów. Domyślnie dowódcy poszczególnych jednostek samodzielnie korzystają 
ze zdolności wtedy, gdy sytuacja tego wymaga, ale możesz osobiście przejąć 
kontrolę nad zdolnościami, klikając PPM.

STATYSTYKI 
Po wyjściu z gry możesz przejrzeć okno szczegółowych statystyk dotyczących całej 
rozgrywki. Jest ich zdecydowanie zbyt wiele, by wszystkie tu wymienić, ale można je 
podzielić na następujące kategorie:

1 Kredyty 6 Tytany

2 Metale 7 Budowle

3 Kryształy 8 Planety

4 Flota 9 Walka

5 Okręty liniowe 10 Imperium
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and/or registered trademarks of 
Valve Corporation in the U.S. and/
or other countries.
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Christoph Bentz
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Anika Thun
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Timo Thomas
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Dennis Blumenthal
Marian Denefl eh
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Reinhard Döpfer

PRODUCER
Christian Schlütter

HEAD OF ART DEPARTMENT
Joachim Wegmann

ART DEPARTMENT
Simone-Desireé Rieß
Anna-Maria Heinrich
Thabani Sihwa
Anna Owtschinnikow

HEAD OF QA & SUBMISSION
Roman Eich

QA & SUBMISSION MANAGERS
Martin Tugendhat

CREDITS
KALYPSO MEDIA GROUP

Martin Tosta

VIDEO CUTTER
Michele Busiello

PR DEPARTMENT
Mark Allen
Ted Brockwood
Bernd Berheide

SOCIAL MEDIA MANAGER
Bettina Albert

SUPPORT & COMMUNITY 
MANAGEMENT
Tim Freund

MARKETING ASSISTANT
Jessica Immesberger

KALYPSO MEDIA UK
Andrew Johnson
Mark Allen
Gareth Bagg

KALYPSO MEDIA USA
Mario Kroll
Sherry Heller
Ted Brockwood
Theresa Merino
Lindsay Schneider

KALYPSO MEDIA DIGITAL
Jonathan Hales
Andrew McKerrow
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POMOC TECHNICZNA I 
OBSŁUGA KLIENTA
Jeśli masz problemy z jednym z naszych produktów lub jakiekolwiek pytania, 
oferujemy odpowiedzi na często poruszane kwestie na naszym forum pod adresem 
forum.kalypsomedia.com

Możesz także skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej za 
pośrednictwem e-maila (support@kalypsomedia.com) 

lub telefonu:
Tel.: 0049 (0)6241 50 22 40 
(pon. - pt. od 11 do 17)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

Zastosowanie mogą mieć opłaty za rozmowy międzynarodowe!

Przed nawiązaniem kontaktu upewnij się, że znasz pełną nazwę produktu i możesz 
pokazać dowód jego zakupu. Prosimy o jak największą precyzję w opisywaniu 
błędów technicznych i dołączenie do swojej wiadomości komunikatu o błędzie 
i wszelkich innych pomocnych informacji, o ile to możliwe. Zwracamy uwagę, że 
nie możemy odpowiadać na pytania dotyczące rozgrywki ani udzielać porad za 
pośrednictwem e-maila lub telefonu.
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LIMITED SOFTWARE WARRANTY 
AND LICENSE AGREEMENT
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE 
WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS 
SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH 
THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND OTHER 
WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, AND 
ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING 
THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER 
MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS 
OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you 
the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the 
Software for your personal use on a single home or portable computer. The Software 
is being licensed to you and you hereby acknowledge that no title or ownership in 
the Software is being transferred or assigned and this Agreement should not be 
construed as a sale of any rights in the Software. All rights not specifi cally granted 
under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not 
limited to, all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, 
patents, titles, computer codes, audiovisual effects, themes, characters, character 
names, stories, dialog, settings, artwork, sounds effects, musical works, and moral 
rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law and applicable 
copyright laws and treaties throughout the world. The Software may not be copied, 
reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without 
prior written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software 
in any manner or medium, will be willfully violating the copyright laws and may 
be subject to civil and criminal penalties. Be advised that Copyright violations are 
subject to penalties of up to £100,000 per violation. The Software contains certain 
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licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the event of 
any violation of this Agreement.

LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or 
any copies of this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival 
purposes;
(d) Except as otherwise specifi cally provided by the Software or this Agreement, 
use or install the Software (or permit others to do same) on a network, for on-
line use, or on more than one computer, computer terminal, or workstation at the 
same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or other storage device and 
must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software may 
automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order 
to run more effi ciently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-
based site; provided, that LICENSOR may offer you a separate site license agreement 
to make the Software available for commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in 
whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the 
Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to 
receive such Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise 
violate such laws or regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other 
materials (the “Software Utilities”) that permit you to construct or customize new 
game levels and other related game materials for personal use in connection with 
the Software (“Customized Game Materials”). In the event the Software contains 
such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to the following 
additional terms, conditions and restrictions:
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(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by 
LICENSOR and/or its licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign 
and convey to LICENSOR all right, title and interest in and to the Customized Game 
Materials and LICENSOR and its permitted licensors may use any Customized Game 
Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, including but 
not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the 
Customized Game Materials created by you for any commercial purposes, including 
but not limited to distributing, leasing, licensing, renting, selling, or otherwise 
exploiting, transferring or assigning the ownership of such Customized Game 
Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that 
you may contact LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized 
Game Materials which LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifi cations to any other 
executable fi les;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the 
Customized Game Materials will be used exclusively in combination with the 
commercially released retail version of the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal 
material, material that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity 
of any third party, or contain any trademarks, copyright-protected work or other 
property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of 
the Customized Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author 
of the Customized Game Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS 
NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE 
OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the 
Software) that the original storage medium holding the Software is free from defects 
in material and workmanship under normal use and service for 90 days from the 
date of purchase. If for any reason you fi nd a defect in the storage medium during 
the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any Software 
discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is 
currently being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, 
LICENSOR retains the right to substitute a similar program of equal or greater value. 
This warranty is limited to the storage medium containing the Software as originally 
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provided by LICENSOR and is not applicable to normal wear and tear. This warranty 
shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, 
mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly 
limited to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether 
oral or written, express or implied, including any other warranty of merchantability, 
fi tness for a particular purpose or non-infringement, and no other representations 
or warranties of any kind shall be binding on LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the 
original Software only to the LICENSOR address specifi ed below and include: your 
name and return address; a photocopy of your dated sales receipt; and a brief note 
describing the defect and the system on which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR 
MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS 
OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY 
SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME 
STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY 
FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and 
conditions. In such event, you must destroy all copies of the Software and all of its 
component parts. You can also end this Agreement by destroying the Software and 
all copies and reproductions of the Software and deleting and permanently purging 
the Software from any client server or computer on which it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifi cally enforced, 
LICENSOR will be irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR 
shall be entitled, without bond, other security, proof of damages, to appropriate 
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equitable remedies with respect any of this Agreement, in addition to any other 
available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affi liates, 
contractors, offi cers, directors, employees and agents harmless from all damages, 
losses and expenses arising directly or indirectly from your acts and omissions to act 
in using the Software pursuant to the terms of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license between 
the parties and supersedes all prior agreements and representations between them. 
It may be amended only by a writing executed by both parties. If any provision of 
this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining 
provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing 
Kalypso Media UK Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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