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ОГЛЯД ГРИ  
Немезіс — це напівкооперативна гра, в якій ви та інші члени вашого екіпажу мають вижити на 

кораблі, що заражений ворожими організмами. Під час гри вам доведеться створювати ситуативні 

альянси, мати очі на потилиці та бути обережним щодо шуму, що лунає з глибин корабля. Мета 

гри полягає в завершенні одного з двох завдань, що ви отримаєте на початку гри, і, якщо 

пощастить, поверненні на Землю одним шматком. Буде чимало перешкод: рій Почвар (ім'я, яке 

дав чужорідним організмам корабельний штучний інтелект), поганий технічний стан вашого 

корабля, інші гравці, а іноді й просто жорстока доля. Геймплей Немезісу насичений кінематичними 

моментами, які, на нашу думку, будуть винагороджувати вас кожного разу, коли ваші продумані 

плани будуть зруйновані. 

ВСТУП  
Ласкаво просимо на борт! Ця вступна історія покликана ознайомити вас із перебігом стандартної 

гри та спростити розуміння основних правил Немезісу. Всі терміни, предмети, символи та місця на 

полі гри написані жирним шрифтом, щоби зробити їх помітнішими. Ми сподіваємося, що ця історія 

зробить читання цих правил простішим і приємнішим. Ми сподіваємося, що після кількох партій у 

Немезіс ви матимете свої власні історії! 

Все почалася так само як і безліч разів перед тим — пробудження в холодному тумані 

Гібернаторія, в самому центрі корабля. Як завжди, ми страждали від тимчасової амнезії через 

подорож крізь гіперпростір та гібернацію. Ми знали свої імена та мали деякі основні спогади, але 

ми не пам'ятали чітко, де були або що нам слід робити. Корабель здавався незнайомим. Ми знали, 

що десь на кормі були три Двигуни, а десь у носовій частині був Місток. Ми були також знали, що 

на кораблі є дві Рятувальні Капсули, на випадок якщо щось піде ДУЖЕ погано. Решта спогадів 

лишалася розмитою. Та цього разу амнезія була не єдиною нашою проблемою — один із наших 

товаришів лежав у своїй Камері Гібернації із зяючою в грудях дірою. Мерехтіло аварійне світло. 

Як Капітан, я знав, що ми маємо уникати паніки та слідувати процедурам. Тож потрібно було 

оглянути корабель і перевірити, чи працюють Двигуни, тому що нам треба було принаймні 2 з них 

щоби продовжити політ. Ми також повинні були перевірити Координати, щоби переконатися, що 

корабель усе ще прямував до Землі. 

Ми всі дивилися досить фільмів жахів щоби розуміти, потребуємо якоїсь Зброї. На щастя, наші 

шафки були тут, з деякими обладнанням і Предметами, необхідними для виконання наших 

функцій (хоча й не все було в робочому стані). Між моїм 6-тизарядником та іншими особистими 

речами я також знайшов щось іще — лист від мого роботодавця, що містив спеціальні накази. 

Якийсь час тому, Механік нашого корабля розкопав щось про корпорацію і заявив, що буде 

свідчити в суді, щойно він повернеться на Землю. Компанія дала зрозуміти, що вони не хочуть, 

щоби він повернувся. За жодних обставин. 

Я знав, що багато членів мого екіпажу мали свої власні секретні плани та власні Корпоративні 

Цілі. Я не міг їм довіряти. Ми розділилися на дві групи — Пілот і я мали перевірити Місток, а 

Механік і Вчений пішли на корму, де було Машинне Відділення. 
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Я обережно просувався вперед Коридором. Коли ввійшов до сусідньої кімнати, то почув 

дуже дивний Шум, що лунав з носа корабля. Потім Двері зачинилися прямо за мною. Несправність 

системи! Стільки зусиль для того, щоби лишатися разом... 

Я озирнувся — я опинився в секції з каютами екіпажу. Вирішив пошукати тут щось корисне. 

Знайшовши Вогнегасник і Аптечку відразу відчув себе трохи безпечніше. Тут більше нічого не 

було, тому я вирішив рухатися вперед. Саме тоді справи з поганих стали жахливими. Спершу, я 

вступив у якийсь зелений Слиз, який покрив мої ноги й не стирався. Потім, я знову почув цей шум. 

Раптом, жахлива Личинка вискочила прямо на мене з темряви. Побачивши її кігті та щелепи, я 

був абсолютно впевнений, що ця штука зробить зі мною щось жахливе, якщо не буду діяти швидко. 

Отже, я розстріляв у неї майже всі свої Набої — стріляв, доки вона не припинила ворушитися. 

Тоді я зрозумів, що відбувається щось божевільне. Мені довелося вирішувати, чи хочу виконати 

завдання, яке дала мені компанія, чи буду дотримуватися своєї Особистої Цілі. Я подумав, що це 

не найкращий момент для того, щоби втрачати члена екіпажу — майбутнє людства може бути на 

кону! Замість того, щоб убити Механіка, я вирішив, що маю надіслати Сигнал, використовуючи 

нашу Радіорубку, щоби попередити Землю про ситуацію. Потім я спробую дослідити одну з цих 

Почвар у Лабораторії, щоби отримати якомога більше інформації, перш ніж покинути цей 

приречений корабель.  

Я саме вирішив трохи Перепочити, щоби заспокоїти нерви, коли знову пролунав цей 

страшний шум. Цього разу на мене нічого не вискочило. Я увійшов до сусідньої кімнати. Це була 

Генераторна. Ту ми з Пілотом знову возз'єдналися. Це було єдине місце, де ми могли активувати 

послідовність Самознищення корабля. З огляду на те, що я щойно бачив, це не виглядало як 

погана ідея... На жаль, кімната була Пошкоджена, і нам треба було спочатку її відремонтувати. Ми 

вирішили, що Механік найкраще підходить для цього завдання. 

Я поговорив із Пілотом, яка підтвердила те, чого я весь час боявся — Почвар було більше, ніж єдина 

Личинка. Дорогою сюди вона натрапила на Дорослу Почвару, котра встигла вдарити її. На щастя, 

це була лише Легка Рана, але я боявся, що вона може бути інфікована. І, оскільки ця Почвара 

тепер ховалася десь там за нами, ми не могли повернутися до Гібернаторія. 

Ми витратили наступні кілька хвилин рухаючись обережно з однієї кімнати до іншої, намагаючись 

врятувати те, що ми могли — я зумів Виготовити імпровізований Вогнемет, використавши деякі 

Хімікати та Інструменти. На кожному кроці ми чули все більше шумів, що лунали все ближче. 

Деякі з Кімнат, які ми перевірили, були пошкоджені, а одна з них була охоплена Пожежею. Наші 

справи виглядали недобре. Я знав, що корабель може витримати певну частину проблем перш ніж 

вибухне. Ми витратили якийсь час на ремонт Системи Керування Люками щоби розблокувати 

наші дві Рятувальні Капсули — ми стали на один крок ближче до втечі із цієї смертельної пастки. 

Тут ми розділилися. Пілот пішла до Рубки, і я пішов надсилати свій Сигнал. Я саме увів свій 

логін у консоль комунікатора та почав передачу, коли вибух кинув мене на протилежну стіну. 

Навіть приголомшений вибухом, я зрозумів, що хтось просто намагався вбити мене. Мені не 

довелося довго чекати на винуватця — за кілька секунд Механік увірвався в кімнату, в його масній 

руці був ще один палаючий Коктейль Молотова. 

Він не міг застрелити мене або безпосередньо завдати мені шкоди — завдяки Імплантам, що їх 

усі космічні бригади мали в головах. Ті подавляли пряму агресію, щоби запобігти насильству чи 

заколоту. Проте непрямий напад був одним зі способів обдурити імплант. Та Механік не знав 

дечого. Як Капітан, я міг використати той самий імплантат, щоби змусити його виконати наказ. 
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Я наказав Механіку розвідати одну із сусідніх кімнат. Незабаром я почув звук, на який сподівався. 

Одна з Почвар вилізла з Технічних Коридорів і стрибнула на цього дурня. Просто щоби 

переконатися, що жоден із них не вийде живим, я кинув Гранату в коридор. 

Я оглянув свої Рани — моя нога сильно постраждала. Я Перев’язав її і знову зміг ходити, але я 

також знав, що це тимчасовий захід — треба було справжнє Лікування, яке я мав намір отримати 

за першої ліпшої нагоди.  

Незважаючи на біль, мені вдалося дістатися до Рубки, Підриваючи дорогою Закриті Двері. 

Там я знайшов Пілота й розповів їй про напад Механіка. Вона занадто поспішала щоби 

перейматися. Вона просто встановила координати стрибка для Землі. Ми не знали, чи достатньо 

двигунів працює, але вона хотіла ризикнути. Це залишило нам мало часу, щоби повернутися до 

Гібернаторія. До Стрибка залишилося всього кілька хвилин, і все живе, що в цей момент буде 

перебувати поза Камерами Гібернації — буде розчавлено екстремальним прискоренням. 

Я сказав їй, що вона рухалася вперед, сподіваючись, що отримаю шанс зазирнути в Лабораторію 

та закінчити власні справи. Але щось не було неправильно... Можливо, як вона рухалася чи 

говорила? Я не міг сказати напевне, але, як капітан, я навчився не ігнорувати свої передчуття. 

На щастя, в мене був Журнальний Ключ, який надавав мені повний доступ до облікового 

запису одного члена екіпажу — я вирішив перевірити листування Пілота. Те, що я виявив, було 

шокуючим. Вона мала намір доправити корабель до якоїсь таємної базу на Марсі, де організація, 

про яку я ніколи раніше не чув, планувала використати Почвар для невідомої темної мети. 

Те, що почалося після цього, було справжнім пеклом. Поранений, оточений ворожими 

формами життя та без союзників, я викручувався як міг, аби лише залишитися в живих. Коли на 

дорозі постала Доросла Почвара, я використав усе паливо у своєму вогнеметі, намагаючись 

вбити його, але цього було недосить. Він дотягнувся до мого плеча своїми слинявими щелепами. 

Я дістав револьвер і останньою кулею, яку я беріг для себе зніс йому голову. 

Я вже втрачав свідомість від Кровотечі, коли наш Вчений натрапив на мене. Він саме прямував 

із Лабораторії, де він проаналізував одну із Туш Почвар, і виявив слабкість їхнього виду. 

Виявляється, ми розділяли спільну мету! 

Він допоміг мені піднятися, і ми вирішили вшиватися разом. На жаль, він протримався не дуже 

довго. Мені довелося лишити Вченого, коли його спіймав величезний Самець. Це був важкий 

вибір, але хтось мав попередити Землю! 

Нарешті, я дістався до Евакуаційного Шлюзу — та шлях був заблокований. Там була вона, 

чекала на мене. Страшний звір, найбільший у своєму роді. Королева! А в мене залишився лише 

маленький вогнегасник, який я всюди носив. У відчаї я пожбурив ним у Почвару. 

На диво, це спрацювало! Вона Відступила, давши мені достатньо часу, щоб увійти в Рятувальну 

Капсулу та швидко її запустити. 

Я ВИБРАВСЯ. Я ВИЖИВ. 

Або принаймні я так вважав… Я відчуваю як щось ворушиться всередині мене. Я не знаю, скільки 

часу ще маю. Я залишаю це повідомлення на випадок, якщо хтось знайде цю капсулу. 

Знищте моє тіло. Не досліджуйте цих істот. Не намагайтеся використовувати їх у будь-який спосіб. 

Якщо ви хочете, щоби людство вижило — залиште їх і ніколи не повертайтеся.   
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ПІДГОТОВКА ДО ГРИ  

КРОКИ 1-13. ПІДГОТОВКА ІГРОВОГО ПОЛЯ 
1. Покладіть ігрове поле на столі. Використовуйте основну сторону поля, як показано на 

зображенні. 

Примітка: Основна сторона ігрового поля позначена червоною піктограмою у верхньому 

лівому куті. 

2. Перемішайте всі Плитки Кімнат «2», не дивлячись на їхні лицьові сторони, та покладіть 

долілиць одну випадкову плитку на кожну з комірок кімнат, позначених цифрою «2» на полі.  

Поверніть решту Плиток Кімнат «2» назад у коробку.  

Примітка: Ви не будете використовувати всі доступні кімнати «2» для кожної гри, оскільки 

плиток є більше ніж комірок. Гравці ніколи точно не знають, які кімнати є на кораблі. 

Примітка: Поклавши будь-які компоненти назад у коробку, уникайте дивитися на їхній 

вміст. 

3. Так само покладіть усі Плитки Кімнат «1» на комірках кімнат, позначених «1». 

4. Візьміть Жетони Розвідки, перемішайте їх (не дивлячись на їхні лицьові сторони) та покладіть 

один випадковий жетон долілиць на кожній кімнаті.  

Поверніть решту Жетонів Розвідки в коробку. 

5. Візьміть Карти Координат і покладіть долілиць одну випадкову біля Містка (COCKPIT). 

Поверніть решту Карт Координат у коробку. 

6. Покладіть 1 Маркер Стану на клітинку «B» Треку Пункту Призначення. Це Маркер Пункту 

Призначення. 

7. Покладіть необхідну кількість випадково вибраних жетонів Рятувальних Капсул (ESCAPE PODS):  

• 1-2 гравця: 2 Рятувальні Капсули 

• 3-4 гравці:  3 Рятувальні Капсули 

• 5 гравців: 4 Рятувальні Капсули 

Покладіть Рятувальну Капсулу з найменшим номером у секцію «A», після чого покладіть 

наступну (за номером) у секцію «B». Розміщуйте решту Рятувальних Капсул по черзі між «A» 

та «B». Рятувальні Капсули мають бути розміщені стороною «Замкнено» (LOCKED) догори.  

Поверніть решту Рятувальних Капсул у коробку. 

8. Візьміть обидва Жетони Двигунів, позначені цифрою «1» (1 пошкоджений і 1 справний), і 

перемішайте їх долілиць. Покладіть їх на відповідну комірку двигуна «1» на полі, один на 

інший, долілиць. Жетон Двигуна нагорі визначає стан двигуна. Повторіть цей крок для Жетонів 

Двигунів «2» та «3».  

Важливо: переконайтеся, що гравці не бачать лицьові сторони жетонів, щоби вони не 

знали, чи працюють двигуни чи ні. 
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9. Візьміть планшет Почвар (INTRUDER), покладіть його поруч із основним ігровим полем та 

помістіть у відповідні слоти: 

• 5 Жетонів Яєць 

• 3 випадкові Карти Слабкостей. Вони кладуться долілиць, так щоби гравці не знали, яку 

Слабкість вони можуть виявити під час гри. 

Поверніть решту Карт Слабкостей у коробку. 

10. Візьміть мішечок Почвар і покладіть у нього такі Жетони Почвар:

• 1 порожній жетон,  

• 4 Личинки, 

• 1 Повзун,  

• 1 Королева,  

• 3 Дорослі Почвари.

Додайте додатковий 1 Жетон Дорослої Почвари за кожного гравця, що бере участь у грі. 

Решту Жетонів Почвар покладіть поруч із полем — вони знадобляться під час гри.  

Покладіть Жетони Мертвих Почвар біля поля — вони позначають убитих Почвар. 

11. Перемішайте та покладіть долілиць біля ігрового поля такі колоди: 3 Колоди Предметів 

(відсортовані за кольорами), Колоди Подій, Атаки Почвар, Зараження та Тяжких Ран. 

Покладіть Колоду Виробів поруч із 3-ма Колодами Предметів.  

Покладіть Сканер поруч із Колодою Зараження. Поверніть у коробку Карти Дій гравця-Почвари 

та Карти Цілей для одиночної та кооперативної ігор — ці дві колоди використовуються лише в 

розширених ігрових режимах — ДИВ. Режими гри, СТОР. 45. 

12. Покладіть інші маркери, жетони та кубики поряд із полем

• Маркери Пожежі  

• Маркери Несправності  

• Маркери Шуму  

• Маркери Боєприпасів / Травм  

• Маркери Стану (слугують за Маркери 

Легких Ран / Слизу / Сигналу / 

Самознищення/ Часу /  

Пункту Призначення)  

• Жетони Дверей  

• Червоні Жетони трупів Персонажів  

• 2 Кубики Бою  

• 2 Кубики Шуму  

• Жетон Першого Гравця 

 

13. Покладіть 1 Маркер Стану на зелену клітинку Треку Часу. Це Маркер Часу. 

Підготовку ігрового поля завершено! Перейдіть до підготовки команди. 
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КРОКИ 14-20: ПІДГОТОВКА КОМАНДИ 
14. Роздайте по одній випадковій Пам’ятці кожному гравцеві. Ці карти визначають порядок 

вибору Персонажів (крок 17). Якщо є 3 гравці, візьміть карти з номерами 1-3, якщо 4 гравці — 

з номерами 1-4 тощо. 

Номер на Пам’ятці та Підставці — це номер гравця. Він важливий не лише для порядку вибору 

Персонажа, але також для деяких завдань.  

Поверніть решту Пам’яток у коробку. 

БІЛЬШЕ ПРО Цілі Гравців — ДИВ. СТОР. 11. 

15. Кожен гравець отримує 1 пластикову Підставку для карт із таким самим номером, що й на 

Пам’ятці. Він використовується для того, щоби приховувати ваші предмети під час гри. Це ваш 

Інвентар, місце, де ви зберігаєте всі ваші не-важкі предмети, щоби ви знали, що у вас є, а інші 

гравці могли тільки здогадуватися. 

16. Вилучіть з обох Колод Цілей (Корпоративних та Особистих) усі карти, на яких вказана більша 

кількість гравців ніж бере участь у грі. Перетасуйте ці дві колоди окремо та роздайте кожному 

гравцеві по 1 карті з кожної колоди. Кожен гравець повинен зберігати вміст Карт Цілей у 

таємниці! 

Поверніть решту Пам’яток у коробку. 

Коли хтось із Персонажів уперше зіткнеться з Почварою, вам доведеться вибирати одну з 

двох цілей, якої ви хочете досягти під час гри. 

БІЛЬШЕ ПРО Перший Контакт — ДИВ. НА СТОР. 13. 

Підказка: є важлива причина, чому гравці отримують свої цілі перш ніж оберуть 

Персонажів! Знаючи свою ціль, ви можете вибрати Персонажа, котрий має найкращі шанси 

досягти її. 

17. Перетасуйте всі Карти Вибору Персонажів. Гравці вибирають своїх Персонажів у такий спосіб: 

Перший гравець бере 2 випадкові Карти Вибору Персонажів, розкриває їх, обирає 1 та замішує 

іншу назад у Колоду Вибору Персонажів. Далі, другий гравець так само вибирає свого 

Персонажа, потім третій гравець, і т. д. Гравець може керувати лише тим Персонажем, карту 

якого він обрав.  

Після того, як усі гравці обрали Персонажів, поверніть решту Карт Вибору Персонажів у 

коробку. Вони більше не знадобляться. 

18. Кожен гравець бере такі компоненти: 

A) Планшет обраного Персонажа. 

B) Мініатюра обраного Персонажа. Помістіть мініатюру свого Персонажа в кольорове 

пластикове кільце та поставте в Гібернаторій (HIBERNATORIUM).  

C) Колоду Карт Дій свого Персонажа. Перетасуйте її та покладіть долілиць праворуч від 

Планшета Персонажа.  

D) Карту Стартового Предмета (Зброя) свого Персонажа. Покладіть її в одному з двох 

Слотів Рук на своєму Планшеті Персонажа. Потім покладіть на Карту Зброї Маркери Набоїв, 

їхня кількість має дорівнювати ємності зброї, що вказана на карті.  
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E) 2 квестові Предмети свого Персонажа. Покладіть їх горизонтально долілиць поруч зі 

своїм Планшетом Персонажів. Ці Предмети не активні на початку гри, але гравці можуть 

під час гри виконати міні-квести, щоби розблокувати їх.  

Поверніть решту Планшетів Персонажів у коробку. Вони не будуть використовуватися 

під час цієї гри.  

F) Підготуйте місце для Колоди Скидання Карт Дій та Карт Зараження. 

19. Перший гравець отримує Жетон Першого гравця. 

20. Покладіть синій Жетон Трупа Персонажу в Гібернаторій. 

Він являє собою труп невдахи, що лежить у калюжі крові.  

Під час гри розглядайте цей Жетон як Об'єкт Труп Персонажа.  

Синій Жетон Труп Персонажа завжди відповідає першому тілу знайденому на кораблі. 
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ПЕРЕБІГ ГРИ  
Гра складається із серії послідовних раундів і закінчується, коли виконуються будь-яка з умов 

закінчення.  

БІЛЬШЕ ПРО Цілі Гравців ТА Кінець Гри — ДИВ. СТОР. 11. 

РАУНД ГРИ 
Кожен раунд поділено на дві фази: 

I. Фаза гравців, 

II. Фаза подій. 

I: ФАЗА ГРАВЦІВ 
Виконайте такі кроки: 

1: Набирання Карт Дій 
На початку кожної ігрової фази всі гравці беруть карти з Колоди Дій, доки вони не 

матимуть на руці 5 карт. 

Якщо в грі (в будь-який час) потрібно взяти карту та додати її до вашої руки, а ваша Панель 

Дій — порожня, перетасуйте всі карти з вашої Колоди Скидання — вони утворюють вашу нову 

Колоду Дій. Потім візьміть потрібну кількість карт. 

2: Жетон Першого Гравця 
Після того, як усі гравці взяли свої Карти Дій, гравець із Жетоном Першого Гравця передає 

його гравцеві зліва. 

Примітка: у перший хід гри не передавайте Жетон Першого Гравця.  

Кожного разу, коли гравці зобов'язані робити щось один за одним, — почніть з гравця з 

Жетоном Першого Гравця, а потім продовжуйте за годинниковою стрілкою. 

3: Хід Гравця 
Починаючи з першого гравця та далі за годинниковою стрілкою кожен виконує у свій хід, 

який складається із 2 дій. 

Коли кожен гравець виконав дві дії (або пропустив свій хід — спасував), відбудеться наступна 

серія ходів. Кожен гравець виконує 2 дії (або пасує) — це відбувається, доки всі не спасують. 

Коли всі гравці спасують — перейдіть до Фази Подій.  

Якщо гравець не може виконати жодних Дій або вирішує їх не робити у свій хід, він має 

спасувати. 

Якщо гравець виконує лише 1 дію замість двох необхідних, він має спасувати.  

Гравець який спасував більше не може виконувати жодних Дій протягом цієї Фази. 

Коли гравець пасує, він може скинути будь-яку кількість карт з руки до Колоди Скидання. 

Коли ви пасуєте, переверніть свою Пам’ятку стороною «Пас» догори. 

Примітка: коли Персонаж закінчує свій хід у Кімнаті з Маркером Пожежі, він завжди 

отримує 1 Легку Рану — ДИВ. Маркер Пожежі, СТОР. 23. 

ДОСТУПНІ ДІЇ ОПИСАНІ ПІЗНІШЕ — ДИВ. Дії, СТОР. 15. 
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II: ФАЗА ПОДІЙ 
Виконайте такі кроки: 

4: Трек часу 
Перемістіть Маркер Часу на Треку Часу на 1 поділку праворуч. 

Якщо запущено Самознищення, пересуньте маркер на 1 поділку праворуч на відповідному 

треку. 

5: Атака почвар 
Кожна Почвара в бою з Персонажами атакує їх. 

БІЛЬШЕ ПРО АТАКУ ПОЧВАР — ДИВ. Атака Почвар, СТОР. 29. 

6: Травми від Пожежі 
Кожна Почвара в кімнаті з Маркером Пожежі зазнає однієї Травми. 

БІЛЬШЕ ПРО Травми та Смерть Почвар — ДИВ. СТОР. 29. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Пожежі — ДИВ. СТОР. 23. 

7: Карта Події 
Візьміть та розіграйте 1 Карту Події: 

• Переміщення Почвар — усі Почвари з таким самим символом як на Карті Події (і які 

перебувають НЕ в кімнаті з Персонажами) переміщуються в сусідню Кімнату через 

Коридор за номером на Карті Події. 

БІЛЬШЕ ПРО Кімнати та Коридори — ДИВ. СТОР. 18. 

Якщо номер вказує на Технічний Коридор, видаліть цю мініатюру Почвари з ігрового 

поля покладіть відповідний Жетон Почвари в Мішок Почвар. 

БІЛЬШЕ ПРО Технічні Коридори — ДИВ. СТОР. 22. 

Приклад Карти Події 
1, 2) Символи Почвар та номер напрямку — тільки ті 

Почвари, символ яких є на карті (та які не перебувають у 

бою), переміщуються через коридор із тим самим номером 

напрямку, що й карта. В цьому прикладі під час кроку 

Переміщення Почвар усі Дорослі Почвари, Самці та 

Королева будуть рухатися по коридору № 1. 

3) Ефект події — цей ефект спрацьовує після виконання 

кроку Переміщення Почвар. У цьому прикладі перевірте, чи 

присутній Маркер Несправності в Кімнаті Генератора для 

активації ефекту. Потім, вилучіть цю Карту Події з гри 

(поверніть у коробку) та перетасуйте Колоду Подій та 

Колоду Скидання. 

• Ефект Події — Після кроку Переміщення Почвар розіграйте ефект, описаний на Карті 

Події. 

Після того, як ви розіграли Карту Події, скиньте її в Колоду Скидання Подій (якщо на карті 

не вказано інше). Якщо в Колоді Подій скінчилися карти (це, однак, трапляється дуже 

рідко), перемішайте скинуті Карти Подій — вони стануть новою Колодою Подій. 
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8: Мішок Почвар 
Дістаньте 1 Жетон Почвари з Мішка Почвар. 

Ефект залежить від малюнку на жетоні: 

• Личинка — Видаліть цей жетон із Мішка Почвар і додайте 1 Жетон Дорослої Почвари. 

• Повзун — Видаліть цей жетон із Мішка Почвар і додайте 1 Жетон Самця. 

• Доросла Почвара — всі гравці по порядку виконують Кидок На Шум. Якщо Персонаж 

гравця перебуває у бою з Почварою, цей гравець не виконує Кидок на Шум. 

Поверніть Жетон Дорослої Почвари в мішок. 

• Самець — всі гравці по порядку виконують Кидок На Шум. Якщо Персонаж гравця 

перебуває в бою з Почварою, цей гравець не виконує Кидок на Шум. 

Поверніть Жетон Самця в мішок. 

• Королева — якщо в Гнізді є будь-які Персонажі, поставте мініатюру Королеви в цю 

кімнату та розіграйте Контакт. 

БІЛЬШЕ ПРО Контакт — ДИВ. СТОР. 25. 

Якщо в Гнізді немає Персонажів (або його місцеположення ще не було виявлене), 

додайте додатковий Жетон Яйця на Планшет Почвар. 

Поверніть Жетон Королеви Почвар у мішок. 

• Пустий Жетон — Додайте 1 Дорослу Почвару в мішок. Якщо немає доступних Жетонів 

Дорослих Почвар, нічого не відбувається. 

Поверніть Пустий Жетон у мішок. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

9: Кінець раунду 
Почніть новий раунд. 

Раунд закінчується після того, як повністю закінчено розіграш кроку Мішок Почвар. Це 

означає, що всі Контакти, Раптові Атаки і таке інше мають бути розіграні. Після цього новий 

раунд починається з Фази Гравців, і всі гравці беруть свої Карти Дій. 
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ЦІЛІ ГРАВЦІВ І  ЗАКІНЧЕННЯ ГРИ  

ЦІЛІ ГРАВЦІВ 
У грі Немезіс може бути кілька переможців, але це не кооперативна гра — хоча гравці можуть (і 

мають, до певної міри) співпрацювати, у кожного з них є своя Ціль. Інші гравці, що досягають своїх 

цілей, не мають стосунку до вашої власної перемоги. Щоби гравець вважався переможцем, він 

має відповідати 2 умовам: 

1) Досягнув своєї цілі, вказаної на Карті Цілі, обраної ним. 

2) Вижив — це означає один із двох варіантів: 

1. Занурився в гібернацію в Гібернаторії (HIBERNATORIUM), на кораблі який усе ще функціонує 

та прямує до Землі 

2. Скористався однією з Рятувальних Капсул (ESCAPE PODS) для евакуації з корабля. 

Важливо: деякі Карти Цілей можуть містити інструкцію для Персонажа змінити 

Пункт Призначення судна — наприклад, спрямовувати його на Марс, а не на Землю. 

БІЛЬШЕ ПРО Гібернаторій — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 43. 

БІЛЬШЕ ПРО Рятувальні Капсули — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 44. 

БІЛЬШЕ ПРО КООРДИНАТИ — ДИВ. Місток, Опис Кімнат, СТОР. 42. 

КІНЕЦЬ ГРИ 
Гра закінчується, коли виконано одну з таких умов: 

• Маркер Часу переміщується на останню (червону) поділку Треку Часу — корабель стрибає в 

гіперпростір. Усі Персонажі на борту, які не занурилися в гібернацію, гинуть від надзвичайного 

прискорення.  

Важливо: Почварам не загрожує миттєва смерть через стрибок у гіперпростір, тому, 

якщо ваша мета — вбити Королеву, Самця чи знищити гніздо, вашу ціль не досягнуто, і 

місію не завершено. 

• Маркер Самознищення переміщується на останню (червону) поділку Треку Самознищення 

(що містить піктограму «Череп»), або ви мусите покласти 9-й Маркер Пожежі чи 9-й Маркер 

Несправності — корабель вибухає / втрачає цілісність корпусу й усі Персонажі на борту (і ті, що 

занурилися в гібернацію, і ті, що не зробили цього) вмирають.  

І все інше на борту корабля помирає, у тому числі й Почвари (це може бути важливим для 

деяких цілей).  

БІЛЬШЕ ПРО САМОЗНИЩЕННЯ — ДИВ. Генератор, Опис Кімнат, СТОР. 38. 

• Останній живий Персонаж на борту, що не є в гібернації, занурюється в неї, помирає чи 

використовує Рятувальну Капсулу — це означає, що на кораблі більше нема чого робити.  

Якщо послідовність Самознищення було активно, перемістіть Маркер Самознищення на 

останню (червону) поділку Треку Самознищення. Якщо ні, перемістіть Маркер Часу на 

останню (червону) поділку Треку Часу. В обох випадках розіграйте наслідки переміщення цих 

маркерів, як описано вище. 

Якщо виконано одну з вищенаведених умов та вижив принаймні 1 Персонаж (сплячий у 

Гібернаторії чи евакуйований у Рятувальній Капсулі), перейдіть до етапу Перевірки Перемоги. 
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ПЕРЕВІРКА ПЕРЕМОГИ 

1) Перевірка Двигунів 
Якщо корабель дожив до цього моменту, перевірте його Двигуни. Відкрийте всі верхні 

Маркери Двигунів.  

Якщо 2 або 3 верхні Маркери Двигунів мають стан Пошкоджено — корабель вибухає, і всі 

Персонажі, що сплять в Гібернаторії помирають. 

Все інше на борту помирає, включно з Почварами (це важливо для деяких цілей).  

Примітка: Маркер Несправності в Машинне Відділенні виключає Дію лише цієї Кімнати. 

Якщо Двигун має стан Справний, він не вважається Пошкодженим, незважаючи на 

зазначений Маркер Несправності. 

БІЛЬШЕ ПРО Машинне відділення №1 — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 42. 

2) Перевірка Координат 
Якщо корабель дожив до цього моменту, відкрийте Карту Координат та перевірте поточний 

Пункт Призначення. Якщо корабель прямує не до Землі, всі Персонажі в Гібернаторії — 

гинуть. Ціль Карантин, яка вимагає іншого місця стрибка (Марс), є єдиним винятком із цього 

правила. Будь-який Персонаж із цією ціллю не помирає, якщо спить у Гібернаторії, а Пункт 

Призначення — Марс. 

Важливо: Миттєва смерть через Пункт Призначення, крім Землі, не стосується Почвар!  

Примітка: У цьому випадку, хоча Персонажі помирають, корабель не руйнується.  

БІЛЬШЕ ПРО КООРДИНАТИ — ДИВ. Місток, Опис Кімнат, СТОР. 42. 

3) Перевірка Зараження 
Кожен живий Персонаж (що спить у Гібернаторії або евакуйований Рятувальною Капсулою) 

перевіряє свою Карту Зараження. 

A) Гравець сканує всі Карки Зараження зі своєї Колоди Дій, Колоди Скидання та руку. 

B) Якщо є щонайменше 1 карта «Інфіковано», цей гравець тасує всі свої карти (як Дій, так і 

Зараження), щоби створити нову Колоду Дій, а потім витягає 4 верхні карти. Якщо серед них 

є щонайменше 1 Карта Зараження («Інфіковано» чи ні), Персонаж помирає. Якщо їх немає, 

йому пощастило вижити. 

Якщо на Планшеті Персонажів є Личинка, гравець пропускає крок А і виконує крок В.  

БІЛЬШЕ ПРО Сканування та скидання Карт Зараження — ДИВ. СТОР. 30-31. 

4) Перевірка Цілей 
Якщо до цього кроку дожили якісь Персонажі, їм потрібно лише перевірити, чи змогли вони 

досягнути своїх цілей. Усі вони розкривають Карту Цілей іншим гравцям і перевіряють, чи 

відповідають вони всім її вимогам. 

Завершення гри перед іншими гравцями 
Якщо Персонаж використовує Рятувальну Капсулу, занурюється в гібернацію чи помирає, то він 

більше не може активно брати участь у грі, та може лише підказувати. Наприкінці гри, ще живі 

Персонажі визначають, чи всі їхні цілі були виконані, й, у такий спосіб, чи перемогли вони чи ні.  

Гравець, чий Персонаж помирає першим, може продовжити гру як Почвара — ДИВ. Режими гри, 

Грати Почвар, СТОР. 46.  
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КРИТИЧНІ МОМЕНТИ ГРИ  
Під час гри є два критичні моменти, які не прив'язані до будь-якого конкретного ходу, та 

спрацьовують за певних умов: 

• Перший Контакт із Почварами 

• Перший Загиблий Персонаж 

ПЕРШИЙ КОНТАКТ 

Коли член екіпажу вперше стикається з Почварою, кожен має зробити вибір — 

слідувати корпоративним директивам або досягати своїх особистих цілей. 

Коли на полі з'являється перша мініатюра Вторгнення (будь-якого типу), ситуація різко змінюється. 

Кожен гравець негайно вибирає одну зі своїх 2 Карт Цілей. Та, котру не було вибрано, видаляється 

з гри долілиць (не показуйте її іншим гравцям). Потім розіграйте Контакт, який спричинив цю 

процедуру та продовжуйте гру.  

Відтепер кожен гравець має лише 1 ціль, і має працювати для її досягнення (її треба зберігати в 

таємниці від інших гравців). 

Примітка: Гравці не можуть дивитися на скинуті Карти Цілей інших гравців!  

Примітка: яйця не є Почварами.  

БІЛЬШЕ ПРО Контакт — ДИВ. Контакт і бій, СТОР. 25. 

ПЕРШИЙ ЗАГИБЛИЙ 
Перший раз, коли Персонаж (будь-якого гравця) помирає, Штучний Інтелект корабля негайно 

розпочинає процедури надзвичайної ситуації:  

Всі Рятувальні Капсули автоматично розблоковуються (переверніть їхні жетони розблокованою 

стороною догори).  

Протягом решти гри їх може бути заблоковано (і розблоковано), наприклад, Дією Системи 

Керування Люками Кімнати.  

БІЛЬШЕ ПРО Система Керування Люками ТА Рятувальні Капсули — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 41 ТА 44. 

КРІМ ТОГО, ПЕРШИЙ ЗАГИБЛИЙ ПЕРСОНАЖ МОЖЕ Грати Почварою — ДИВ. СТОР. 46. 

САМОЗНИЩЕННЯ  ТА ГІБЕРНАЦІЯ  
Є ще 2 важливих моменти, котрі іноді трапляються в грі: 

ВІДКРИТТЯ КАМЕР ГІБЕРНАЦІЇ 
Коли Маркер Часу досягає блакитної поділки на Треку Часу, Камери Гібернації відкриваються. 

Персонажі НЕ можуть входити до них до цього моменту. 

КРИТИЧНА ФАЗА САМОЗНИЩЕННЯ 
Коли Трек Самознищення досягає жовтої поділки, всі Рятувальні Капсули автоматично 

розблоковуються, й Персонажі більше не можуть зупинити Послідовність Самознищення. 
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ЦІЛІ  
Оскільки досягнення більшості цілей вимагає певних знань про гру (наприклад, Дії Кімнат, правила 

знищення корабля, функціональність Рятувальних Капсул тощо), ви знайдете підказки нижче. Вони 

допоможуть гравцям-початківцям знайти відповідні розділи Посібника.  

Важливо! Незалежно від того, яку ціль ви оберете, ваш Персонаж має вижити в грі! Це означає, 

що він повинен або потрапити в Рятувальну Капсулу та запустити її, або зануритися в 

гібернацію. 

ПЕРСОНАЖ ГРАВЦЯ Х НЕ МАЄ ВИЖИТИ 
Це означає, що Персонаж вказаного гравця не може бути серед живих наприкінці гри (він не 

занурився в гібернацію та не втік скориставшись Рятувальною Капсулою). Вам не потрібно вбивати 

його будь-якою з ваших дій — він просто має бути мертвим. Ви можете закрити цього Персонажа 

в кімнаті охопленій вогнем або з Почварою. А може, інший гравець вам допоможе? 

Ви також можете покинути корабель скориставшись Рятувальною Капсулою, залишивши решту 

екіпажу на кораблі з Пожежами, Несправностями, Пошкодженими Двигунами, Самознищенням 

або Координатами, що ведуть у нікуди та сподіватися, що кожен помре або, що корабель вибухне. 

БІЛЬШЕ ПРО Гібернаторій — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 43. 

БІЛЬШЕ ПРО Рятувальні Капсули — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 44. 

БІЛЬШЕ ПРО ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНОСТІ, ПОШКОДЖЕНІ ДВИГУНИ І САМОЗНИЩЕННЯ — ДИВ. Кінець Гри, СТОР. 11. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Пожежі — ДИВ. СТОР. 23.  

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Несправності — ДИВ. СТОР. 23. 

БІЛЬШЕ ПРО Машинне відділення №1 — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 42. 

БІЛЬШЕ ПРО САМОЗНИЩЕННЯ — ДИВ. Генератор, Опис Кімнат, СТОР. 38. 

ВАШ ПЕРСОНАЖ — ЄДИНИЙ, ХТО ВИЖИВ 
Жоден Персонаж крім вашого не має вижити в грі.  

НАДІСЛАТИ СИГНАЛ 
Надсилання сигналу означає, що вам потрібно знайти пункт Кімнату Зв’язку та виконати дію цієї 

кімнати. На борту завжди є Кімната Зв’язку — шукайте Кімнати з номером «1» на звороті. 

БІЛЬШЕ ПРО Радіорубка — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 37. 

КОРАБЕЛЬ МАЄ ДОСЯГАТИ ЗЕМЛІ / МАРСА 
Корабель досягне свого Пункту Призначення, якщо правильні Координати встановлені на Містку 

(COCKPIT), та якщо принаймні два з його трьох Двигунів усе ще функціонують (Справні). 

БІЛЬШЕ ПРО КООРДИНАТИ ТА Місток — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 42. 

БІЛЬШЕ ПРО ПОШКОДЖЕНІ ДВИГУНИ — ДИВ. Кінець Гри, СТОР. 11. 

БІЛЬШЕ ПРО Машинне відділення №1 — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 42. 
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ДІЗНАЙТЕСЯ СЛАБКІСТЬ 
Слабкості можна виявити, доставивши певний Об'єкт (Труп Персонажа, Тушу Почвари чи Яйце) в 

Лабораторію та виконавши там Дію Лабораторії. Не має значення, хто саме провів дослідження, 

головне, щоби на момент завершення гри Слабкість було виявлено. 

Яйця Почвар можна знайти в Гнізді. Гніздо завжди є на ігровому полі — шукайте Кімнати з 

номером «1» на звороті.  

Лабораторія завжди є на ігровому полі — шукайте Кімнати з номером «1» на звороті. 

БІЛЬШЕ ПРО Карти Слабкостей Почвар — ДИВ. СТОР. 32. 

БІЛЬШЕ ПРО Предмети та Об’єкти — ДИВ. СТОР. 31. 

БІЛЬШЕ ПРО Лабораторія — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 39. 

БІЛЬШЕ ПРО Гніздо — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 38. 

ЗНИЩИТИ ГНІЗДО 
Гніздо вважається знищеним, коли в ньому не залишилося Яєць Почвар. Щоби дізнатись як 

знищити Яйця, прочитайте опис Гнізда в Описі Кімнат.  

Гніздо завжди є на ігровому полі — якась із Кімнат із номером «1» на звороті.  

БІЛЬШЕ ПРО Гніздо — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 39. 

ДІЇ  
Під час кожного раунду гравці можуть виконувати різні дії. В грі є 4 групи дій: 

• Основні Дії 

• Дії з Карт Дій 

• Дії з Карт Предметів 

• Дії з Плиток Кімнат 

БІЛЬШЕ ПРО I: Фаза Гравців— ДИВ. СТОР. 10. 

ВАРТІСТЬ ДІЇ  
Кожна дія має піктограму дії. Цифра показує вартість виконання даної дії. Для того, щоби заплатити 

вартість, гравець повинен скинути таку саму кількість карт дій зі своєї руки. Карти скидаються 

горілиць у Колоду Скидання. 

Важливо: незважаючи на те, що вони включені до Колоди Дій, Карти Зараження не є Картами 

Дій. Їх не можна скинути з руки, задля сплати вартості дій. Карти зараження представляють 

собою рівень виснаження вашого Персонажа, а іноді навіть дещо гірше. 

БІЛЬШЕ ПРО Карти Зараження — ДИВ. СТОР. 30. 

ЛИШЕ В БОЮ / ЛИШЕ ПОЗА БОЄМ 
Деякі з дій та предметів мають вказівку, коли вони можуть бути виконані/використані: 

• Лише в бою — Персонаж може виконувати цю дію лише під час бою. Вважається, що 

Персонаж у бою, якщо в одній із ним кімнаті є Почвара. Яйця не вважаються Почварами. 

• Лише поза боєм — Персонаж може виконувати цю дію лише тоді, коли не перебуває в бою. 

Якщо дія не позначена жодним із цих символів, це означає, що вона може бути виконана як у бою, 

так і поза ним. 
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ОСНОВНІ ДІЇ 
Всі Персонажі мають однакові набори дій. Ці дії завжди доступні для кожного Персонажа, якщо 

вони відповідають їхнім умовам. Детальний опис цих дій наведено нижче.  

Переміщення 
Перемістіть мініатюру вашого Персонажа в сусідню кімнату, застосовуючи всі основні правила 

переміщення.  

БІЛЬШЕ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ — ДИВ. Дія Переміщення, СТОР. 18.  

Обережне Переміщення  
Працює так само як звичайне Переміщення, але замість виконання Кидка Шум після нього 

покладіть Маркер Шуму в обраному коридорі, з’єднаному з кімнатою, в яку ви входите. Якщо в 

усіх коридорах, з'єднаних із кімнатою, в яку ви хочете увійти, є Маркер Шуму, ви не можете 

виконати Обережне Переміщення. Ви не можете виконувати Обережне Переміщення, якщо ви 

перебуваєте в бою.  

Жоден коридор не може мати понад 1 Маркер Шуму.  

БІЛЬШЕ ПРО Дія Переміщення, Кидок Шуму ТА Маркер Шуму — ДИВ. СТОР. 18-22.  

Постріл  
Атакуйте Почвару зброєю, яка є в руці вашого Персонажа, скинувши Маркер Набоїв з цієї зброї. Ви 

можете стріляти лише в Почвар у тій же кімнаті, що і ваш Персонаж. 

БІЛЬШЕ ПРО Постріл — ДИВ. Контакт і бій, СТОР. 27. 

БІЛЬШЕ ПРО ПРЕДМЕТИ В РУЦІ ПЕРСОНАЖА — ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

Ближній Бій 
Напад на Почвару голіруч (або чим-небудь, що потрапить під руку). Ви можете атакувати Почвар у 

тій же кімнаті, що й ваш Персонаж.  

БІЛЬШЕ ПРО Ближній Бій — ДИВ. Контакт і бій, СТОР. 27. 

Підібрати Важкий Об’єкт  
Підібрати 1 Важкий Об’єкт у кімнаті, в якій ви перебуваєте. Це може бути Труп Персонажа, Туша 

Почвари або Яйце Почвари. 

Примітка. Коли ви шукаєте і знаходите Важкий Предмет, вам не потрібно використовувати 

цю дію. Ця дія застосовується лише до Об'єктів.  

БІЛЬШЕ ПРО Предмети та Об’єкти — ДИВ. СТОР. 33. 

Обмін  
Розпочніть обмін з усіма Персонажами в тій же кімнаті, що й ваш Персонаж. Гравці тепер можуть 

показувати один одному будь-які карти з предметами та об'єктами, які вони хочуть обміняти. Якщо 

обидва учасники погоджуються, вони обмінюються речами. Незважаючи на те, що декілька 

гравців можуть брати участь у Обміні, єдиним гравцем, який виконує Дії, є той, хто його запустив. 

Гравець може обрати віддати Предмет або Об’єкт безоплатно. 

Примітка: Персонажі не можуть обмінюватися боєприпасами. 
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Виготовлення Предметів 
Скиньте 2 Предмети з відповідними синіми іконками створюваного Предмета, та візьміть Карту 

Предмета з такими самими іконками (але сірого кольору), як і предмети, які ви скинули. Предмет 

не може бути виготовлено, якщо його карта недоступна, навіть якщо у вас є необхідні сині 

Компоненти.  

БІЛЬШЕ ПРО Виготовлення Предметів — ДИВ. СТОР. 36. 

ДІЇ КАРТ ДІЙ 
Кожен Персонаж має свій, частково унікальний набір з 10 Карт Дій, що представляють дії, які він 

може виконувати. Опис кожної Дії докладно наведено на відповідній Карті Дій. Для виконання дії 

з карти, скиньте її з руки горілиць і сплатіть її вартість. 

Важливо: у цьому випадку вартість дії — це кількість інших Карт Дій, які ви повинні скинути з 

руки. Якщо Карта Дій містить дві частини, розділені словом [АБО], гравець обирає, яку з них він 

хоче виконати. 

ДІЇ КАРТ ПРЕДМЕТІВ 
Деякі Карти Предметів дозволяють персонажам виконувати певні дії. Опис доступних дій 

подається на Картах Предметів. 

БІЛЬШЕ ПРО Предмети та Об’єкти — ДИВ. СТОР. 33. 

Приклад Карти дії 
Тут ми маємо Карту Дії Капітана — Базовий Ремонт. 

1) Карта містить іконку «Поза боєм». Це означає, що ця дія не 

може бути виконана під час бою. 

2) Вартість дії. У цьому випадку, для виконання Базового Ремонту 

гравець повинен скинути 2 додаткові Карти Дій зі своєї руки. 

3) Ефект дії. 

4) Показує, що цю дію можна виконати одним із двох способів: 

 — Або прибрати Маркер Несправності з кімнати 

 — Або відновити / пошкодити один із двигунів. 

ДІЇ ПЛИТОК КІМНАТ 
Більшість кімнат дозволяють персонажу виконувати певну дію. 

ОПИС КОЖНОЇ ДІЇ КІМНАТИ НАВЕДЕНО В РОЗДІЛІ Опис Кімнат (ДИВ. СТОР. 37). 
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ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ЖЕТОНИ РОЗВІДКИ  
Переміщення кораблем — це одна з основних дій персонажів під час гри. Вони блукають кораблем 

у пошуках додаткових приміщення, життєвоважливих предметів, можливостей досягти своїх 

цілей, відремонтувати небезпечні та несправні механізми чи намагаючись загасити пожежу, щоби 

врятуватись, зрештою, з цього хаосу. 

КІМНАТИ ТА КОРИДОРИ 
Мініатюри персонажів можуть бути розміщені та виконувати дії лише в Кімнатах (майте на увазі, 

що Спеціальні Кімнати, такі як Гібернаторій (HIBERNATORIUM), Машинне Відділення (ENGINES) або 

Місток (COCKPIT) розглядаються як звичайні Кімнати.  

ЖЕТОНИ РЯТУВАЛЬНИХ КАПСУЛ Є ЄДИНИМ ВИНЯТКОМ ІЗ ЦЬОГО ПРАВИЛА — ДИВ. Рятувальні Капсули, Опис 

Кімнат, СТОР 44.  

Мініатюри Почвар також можуть бути розміщені лише в Кімнатах.  

Коридори з’єднують Кімнати та використовуються для переміщення між ними, хоча ані персонажі, 

ані Почвари не можуть зупинятися в них з жодної причини. Ефекти переміщення через будь-який 

коридор розігруються після переміщення в Кімнату. 

ДІЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Найпоширенішою дією, які використовуються для просування кораблем, є Переміщення. 

БІЛЬШЕ ПРО Інші Дії Переміщення — ДИВ. СТОР. 19. 

Виконання Дії Переміщення означає пересування мініатюри вашого персонажа в сусідню кімнату. 

Дві кімнати розглядаються як сусідні, коли вони безпосередньо з’єднані одна з одною одним 

коридором. Якщо між двома кімнатами є Закриті Двері, то під час Переміщенні гравця такі Кімнати 

не вважаються сусідніми. 

БІЛЬШЕ ПРО Жетони Дверей — ДИВ. СТОР. 24. 

Після входу в Кімнату завжди виконайте такі кроки: 

1) Якщо ця Кімната не була досліджена (лежить долілиць), переверніть її горілиць. Після цього 

розкрийте Жетон Розвідки, з плитки цієї кімнати. 

БІЛЬШЕ ПРО Жетони Розвідки — ДИВ. СТОР. 21. 

2) Якщо Персонаж входить у порожню кімнату (розвідану або нерозвідану, де немає ні персонажів, 

ні Почвар), виконайте Кидок Шуму. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Якщо в кімнаті, в яку входить Персонаж, є хтось (інший Персонаж або Почвара), не виконуйте 

Кидок Шуму. 

Підказка: окрім переваги переміщення кораблем групами (вхід у кімнати, що вже містять 

персонажів), така тактика може нести додатковий ризик. Деякі події в грі примушують усіх 

персонажів виконати Кидок Шуму — в такому випадку великі групи в одній кімнаті можуть 

втрапити в халепу. 
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ІНШІ ДІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Деякі дії дозволяють Персонажу виконувати Переміщення, але змінюють його правила в певному 

сенсі. Зокрема це Обережне Переміщення та Розвідка. 

БІЛЬШЕ ПРО Обережне Переміщення — ДИВ. Основні Дії, СТОР. 16. 

БІЛЬШЕ ПРО РОЗВІДКУ — ДИВ. КАРТИ ДІЙ РОЗВІДНИКА. 

Важливо: для виконання Дії Переміщення, щоби залишити кімнату в якій є Почвару, ви повинні 

використовувати правило Втечі — ДИВ. Контакт і бій, СТОР. 26-27. 

ПРИКЛАД ПЕРЕМІЩЕННЯ В ЗАЙНЯТУ КІМНАТУ 
У цьому прикладі Розвідниця переміщується в кімнату, вже 

зайняту Капітаном. Оскільки в цій кімнаті хтось є, не 

виконуйте Кидок Шуму. Те саме правило буде 

застосовуватися, якщо Розвідниця зайшла у кімнату, що 

містить Почвару — не виконуйте Кидок Шуму. 
 

ПРИКЛАД ПЕРЕМІЩЕННЯ В ПУСТУ КІМНАТУ 
Тут ми бачимо Розвідницю, що переміщується в їдальню. 

Гравець скидає Карту Дії, мініатюра переміщається і 

виконується Кидок Шуму. Результат дорівнює 2, тож 

Маркер Шуму (підсвічено синім) розміщується в коридорі, 

під’єднаному до їдальні з номером «2» (підсвічено 

червоним). Якщо коридор «2» вже містить Маркер Шуму, 

відбувається Контакт. На щастя, для Розвідниці, все добре... 

поки що. 
 

ПРИКЛАД ПЕРЕМІЩЕННЯ В НЕРОЗВІДАНУ КІМНАТУ 
Тут ми бачимо Розвідницю, що переміщується з 

Гібернаторію до нерозвіданої кімнати. Гравець вже скинув 

Карту Дії для виконання цього Переміщення. Перед тим, як 

переміщувати мініатюру, гравець перевертає як Жетон 

Розвідки (жовтий), так і Кімнату (біла) горілиць. 

Розвідниця виявляє Їдальню, її улюблену кімнату! Як 

зазначено на Жетоні Розвідки, кімната Пошкоджена, тому 

на її плитці розміщено відповідний жетон. На щастя, є ще 3 

Предмети, які можна знайти. Плитка Кімнати обертається 

так, щоби стрілка Кількість Предметів вказувала на цифру 3. 

Потім наша смілива Розвідниця повинна виконати Кидок 

Шуму, оскільки вона ввійшла в порожню кімнату. 

  



Переміщення та Жетони Розвідки Немезіс Правила гри 
 

20 

ЖЕТОНИ РОЗВІДКИ 
На лицьовій стороні кожного Жетона Розвідки відображається: 

1) число, що вказує кількість предметів у даній кімнаті 

2) символ спеціального ефекту  

Вони розігруються так: 

1) Підготуйте предмети в кімнаті 
Після відкриття Жетона Розвідки обертайте Плитку Кімнати, доки стрілка надрукована на полі 

поряд із місцем для плитки кімнати не вкаже на це число. Це точна кількість предметів, які можна 

отримати в цій кімнаті. Ви не встановлюєте кількість предметів у Гнізді чи у Вкритій Слизом Кімнаті. 

БІЛЬШЕ ПРО ПОШУК ПРЕДМЕТІВ — ДИВ. КАРТУ ДІЙ ПОШУК І ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

2) Розіграйте спеціальний ефект 
Жетон Розвідки може викликати такі ефекти: 

Тиша 

Нічого не відбувається. Не виконуйте Кидок Шуму для цього Переміщення. Якщо Персонаж має 

Маркер Слизу на своєму Планшеті Персонажу, натомість розіграйте «Небезпеку». 

Небезпека 

Не виконуйте Кидок Шуму для цього Переміщення. Якщо в сусідній кімнаті є Почвара (і вона не в 

бою із іншим Персонажем), перемістіть її в цю кімнату. Якщо є більше однієї Почвари, перемістіть 

їх усіх. Якщо в жодній із сусідніх Кімнат немає Почвар (або якщо вони перебувають у бою), 

покладіть Маркер Шуму в кожному коридорі, з'єднаному з цією Кімнатою, без Маркера Шуму 

(враховуючи Технічні Коридори, якщо в нього є вхід у кімнаті). 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Шуму — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Технічні Коридори — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Бій — ДИВ. СТОР. 26. 

Слиз 

Покладіть Маркер Стану на відповідну клітинку Планшету Персонажу, щоби вказати, що він 

укритий слизом. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Слизу — ДИВ. СТОР. 22. 

Пожежа 

Покладіть Маркер Пожежі на цю кімнаті. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Пожежі — ДИВ. СТОР. 23. 

Несправність 

Покладіть Маркер Несправності в цій кімнаті. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Несправності — ДИВ. СТОР. 23. 

Двері 

Поставте Жетон Дверей у Коридорі, яким ви ввійшли в цю кімнату. 

БІЛЬШЕ ПРО Жетони Дверей — ДИВ. СТОР. 24. 

Після розігрування Жетона Розвідки видаліть його з гри.  

Жетони Розвідки кладуться на нерозвіданих кімнатах, тому вони розігруються лише один раз, коли 

кімнату з ними розвідано вперше в грі.  
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КИДОК ШУМУ 

Шум розноситься палубами Немезісу. Іноді це шум корабельної техніки. Та іноді — це 

Почвари. 

Пам'ятайте: якщо ви входите в кімнату з іншим Персонажем або Почварою — ви НЕ виконуєте 

Кидок Шуму. 

Виконайте Кидок Шуму та розіграйте результат: 

Результат 1, 2, 3, 4 
Покладіть Маркер Шуму в Коридорі з номером, що відповідає результату Кидка Шуму, та 

під’єднаний до кімнати, в яку ви ввійшли (враховуючи Технічні, якщо в них є вхід у Кімнаті). 

БІЛЬШЕ ПРО Технічні Коридори — ДИВ. СТОР. 22. 

Жоден коридор у жодному разі не може мати понад 1 Маркер Шуму. Якщо ви маєте покласти 

Маркер Шуму в коридорі, який уже містить його, замість цього розіграйте Контакт. 

БІЛЬШЕ ПРО Контакт — ДИВ. СТОР. 25. 

БІЛЬШЕ ПРО Технічні Коридори — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Шуму — ДИВ. СТОР. 22. 

Небезпека 
Не виконуйте Кидок Шуму для цього Переміщення. Якщо в сусідній кімнаті є Почвара (і не в бою з 

іншим персонажем), перемістіть його в цю кімнату. Якщо є більше однієї Почвари, перемістіть їх 

усіх. Якщо в жодній із сусідніх Кімнат немає Почвар (або якщо вони перебувають у бою), покладіть 

Маркер Шуму в кожен коридор, з'єднаний із цією Кімнатою, без Маркера Шуму (враховуючи 

Технічні Коридори, якщо в нього є вхід у кімнаті) . 

БІЛЬШЕ ПРО Маркер Шуму — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Технічні Коридори — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Бій — ДИВ. СТОР. 26. 

Тиша 
Нічого не відбувається. Не виконуйте Кидок Шуму для цього Переміщення. Якщо Персонаж має 

Маркер Слизу на своєму Планшеті, натомість розіграйте «Небезпеку». 

Приклад Кидка Шуму 
Навіть якщо Маркер Шуму (підсвічений синім) лежить у 

коридорі за закритими дверима, це впливає на весь 

Коридор. Маркери шуму НІКОЛИ не впливають лише 

на частину коридору «з одного боку дверей». 

Коли в приміщенні Технічних Коридорів є Маркери 

Шуму (підсвічено зеленим), це трактується так, ніби 

вони є в кожному Вході Технічних Коридорів на всьому 

полі. У цьому прикладі в коридорах, що під’єднані до 

Їдальні, є два Маркери Шуму: один у Коридорі №3, з 

закритими дверима (підсвічено синім), а інший — у 

Технічних Коридорах (підсвічено зеленим). 
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ДОДАТКОВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОЧВАР 
Почвари переміщуються в різні моменти гри (наприклад, у разі розіграшу Карти Події під час Фази 

Подій). Кожного разу, коли правило змушує вас перемістити одну або кілька Почвар, воно 

докладно пояснює, як це зробити. 

Важливо: якщо Почвара закінчує Переміщення в нерозвіданій Кімнаті, не видаляйте її та не 

відкривайте Кімнату (чи її Жетон Розвідки). 

Якщо вам необхідно розмістити на полі Дорослих Почвар, але всі 8 мініатюр уже стоять там — 

Дорослі Почвари відступають. Видаліть усі мініатюри Дорослих Почвар, які не перебувають у Бою, 

і покладіть відповідні Жетони Почвар у Мішок Почвар (якщо це можливо). Потім поставте 

мініатюру Дорослої Почвари в Кімнату, де відбувся Контакт. 

ТЕХНІЧНІ КОРИДОРИ 
Мережа Технічних Коридорів Немезісу дозволяє екіпажу ремонтувати різні системи. На жаль, це 

також чудова можливість для Почвар переміщуватися кораблем. Більшість Персонажів не може 

використовувати Технічні Коридори — думка про те, що вони можуть там заблукати чи зустріти 

Почвару, лякає їх. 

Входи в Технічні Коридори (є в деяких Кімнатах) та спеціальний клітинка Технічних Коридорів 

недоступні персонажам. Карта Дії Технічних Коридорів із колоди Механіка та Карта Предметів 

Плани Технічних Коридорів лише розширюють це правило. Якщо (наприклад, у результаті Кидка 

Шуму) необхідно розмістити Маркер Шуму, а число вказує на вхід до Технічного Коридору, цей 

Маркер Шуму необхідно розмістити в просторі Технічних Коридорів. Жоден коридор у жодному 

разі не може мати понад 1 Маркер Шуму. 

Якщо ви маєте покласти Маркер Шуму в коридорі, що вже має його, натомість розіграйте Контакт.  

БІЛЬШЕ ПРО Контакт — ДИВ. СТОР. 25. 

Жетони Дверей ніколи не може бути розміщено в Технічних Коридорах. Якщо Почвара переходить 

до Входу в Технічні Коридори, то вона зникає в них: скиньте з неї всі Маркери Травм, поверніть її 

жетон у Мішок Почвар і зніміть мініатюру з поля. Якщо в просторі Технічних Коридорів був Маркер 

Шуму, не видаляйте його. 

МАРКЕР ШУМУ 
Єдиною функцією Маркерів Шуму є позначення коридорів для дотримання правила Кидків Шуму. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

МАРКЕР СЛИЗУ 
Поки Персонаж має Маркер Слизу на своєму Планшеті Персонажу, кожен результат Кидка Шуму 

«Тиша» (і кожен Жетон Розвідки «Тиша») слід вважати «Небезпекою». 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Персонаж може мати лише 1 Маркер Слизу. Якщо він має отримати ще один, — нічого не 

відбувається.  

Примітка. Персонаж може отримати Маркер Слизу з-за багатьох причин, не тільки під час 

розіграшу Жетону Розвідки. Персонаж може позбутися Маркеру Слизу, використовуючи Карту 

Предмету Одяг (див. Карти Предметів) або Дію Душової Кімнати (див. розділ «Кімнати»). 

Маркер Слизу — це універсальний Маркер Стану, що розташовується в клітинці Слиз на 

Планшеті Персонажу.  
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МАРКЕР ПОЖЕЖІ 
Маркери Пожежі мають три функції: 1) вони завдають Ран Персонажам, що перебувають у 

кімнатах охоплених Пожежею; 2) вони завдають Травм Почварам; 3) вони можуть спричинити 

вибух усього судна. 

1) Кожного разу, коли Персонаж закінчує свої дії (кожного раунду!) в Кімнаті охопленій Пожежею, 

він отримує 1 Легку Рану.  

Пам'ятайте, що 1 раунд — це 2 дії 1-го Персонажа (або 1 дію та пропуск, або просто пас).  

Важливо: Персонажі отримують рани від пожежі тільки після того, як вони закінчили свій 

хід. Якщо Персонаж пасує, він отримує 1 Легку Рану від пожежі наприкінці свого ходу, але 

більше не буде отримувати рани від неї в цьому раунді, навіть якщо інші Персонажі 

продовжуватимуть грати в ньому.  

БІЛЬШЕ ПРО Легкі Рани — ДИВ. Рани та Смерть Персонажів, СТОР. 31. 

БІЛЬШЕ ПРО РАУНДИ ДІЙ — ДИВ. I: Фаза Гравців, СТОР. 8. 

2) Під час кожної Фази Події, під час кроку Травми від Пожежі, кожна Почвара, присутня в кімнаті 

охопленій Пожежею, отримує 1 Травму.  

БІЛЬШЕ ПРО Травми та Смерть Почвар — ДИВ. Бій, СТОР. 29. 

3) У грі є 8 Маркерів Пожежі. Якщо ви маєте покласти Маркер Пожежі, а в резерві їх більше немає, 

корабель вибухає, і гра закінчується.  

Примітка. Деякі Карти Подій можуть спричинити поширення пожежі на сусідні кімнати чи 

спричинити несправності в Кімнатах, що вже охоплені полум’ям, тому будьте обережні! 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — Кінець Гри, СТОР. 11. 

Жодна кімната в жодному разі не може мати понад 1 Маркер Пожежі. Якщо ви маєте покласти ще 

один, — нічого не відбувається. 

Кожен скинутий Маркер Пожежі повертається до резерву.  

Ви все ще можете скористатися Діями Кімнати, коли на ній лежить Маркер Пожежі.  

Ви можете використовувати Дію Пошуку, коли на кімнаті лежить Маркер Пожежі. 

МАРКЕР НЕСПРАВНОСТІ 
Маркери Несправності мають дві функції: 1) вони не дозволяють використовувати Дію Кімнати, на 

якій лежать; 2) можуть спричинити втрату цілісності корпусу судна — це означає, що все на борту 

корабля гине. 

1) Якщо на Кімнаті лежить Маркер Несправності, Дія цієї Кімнати більше не доступна. Однак, Дія 

Пошуку все ще працює як зазвичай. 

Для того щоби скинути Маркер Несправності можуть бути використані різні Карти Дій 

(наприклад, Карта Дії «Ремонт») та предмети (наприклад, Карта Інструменту). 

Важливо: Маркер Несправності ніколи не може бути розміщено в Гнізді чи у Вкритій Слизом 

Кімнаті.  

Примітка. Маркер Несправності може бути розміщений у Кімнаті з багатьох причин, крім 

розігрування Жетону Розвідки (наприклад, деяких подій або дій). Він впливає навіть на 

Спеціальні Кімнати (наприклад, Гібернаторій, Місток, Машинне Відділення).  
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Примітка. Маркер Несправності в Гібернаторії не впливає на Персонажів, що вже сплять. 

Стан Двигунів (Пошкоджені / Справні) ніколи не залежить від наявності Маркера 

Несправності, в їхній кімнаті. 

БІЛЬШЕ ПРО Машинне відділення №1 — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 42. 

2) У грі є 8 Маркерів Несправностей. Якщо ви маєте покласти Маркер Несправності, а в резерві їх 

більше немає, корабель втрачає цілісність корпусу й гра закінчується.  

3) ДИВІТЬСЯ ЩЕ — Кінець Гри, СТОР. 11. 

Жодна кімната в жодному разі не може мати понад 1 Маркер Несправності. Якщо ви маєте 

покласти ще один, — нічого не відбувається. 

Кожен скинутий Маркер Несправності повертається до резерву. 

Якщо в Кімнаті з Комп'ютером є Маркер Несправності, Комп'ютер недоступний, як ніби на Плитці 

Кімнати немає значка комп'ютера.  

БІЛЬШЕ ПРО Кімнати з комп'ютером — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 37. 

ЖЕТОНИ ДВЕРЕЙ 
Жетони Дверей розміщуються лише в Коридорах. Жоден Коридор у жодному разі не може мати 

понад 1 Жетон Дверей. 

Жетони Дверей не впливають на Маркери Шуму. 

Двері в кожному коридорі можуть мати три різних стани: Відкриті, Закриті чи Зруйновані. Багато 

речей можуть змінювати їхній стан (наприклад, Переміщення Почвар, Події, Дії тощо). 

Закриті Двері позначені Жетоном Дверей, що стоїть на підставці в Коридорі. Закриті Двері 

запобігають переміщенню Персонажів і Почвар через цей Коридор (це також впливає на кидання 

гранат). 

БІЛЬШЕ ПРО КИДАННЯ — ДИВ. КАРТУ ПРЕДМЕТУ ГРАНАТА. 

Коли Почвара намагається переміститися через коридор із Закритими Дверима, Почвара не 

переміщується, та натомість руйнує ці Двері. 

БІЛЬШЕ ПРО Додаткові примітки щодо переміщення Почвар — ДИВ. СТОР. 22. 

Зруйновані Двері позначені лежачим Жетоном Дверей. Переміщення через цей коридор 

дозволено. Зруйновані Двері ніколи не можуть бути знову закрито. Єдиним винятком із цього 

правила є предмет Плазмовий Пальник (див. Карти Предметів Механіка). 

Відкриті Двері — щоби позначити, що Двері Відкрито, просто зніміть Жетон Дверей із Коридору. 

На початку гри всі Коридори мають Відкриті Двері. 

Якщо в запасі не залишилося Жетонів Дверей, коли ви маєте їх розмістити, візьміть будь-який 

Жетон Дверей на полі та поставте його в потрібний коридор.  

Якщо кілька Почвар переміщуються з однієї кімнати, їх рух вважається одночасним: вони 

руйнують Двері й усі залишаються в початковій кімнаті.  

Якщо Кидок Шуму викликає появу Почвари з Коридору із Закритими Дверима, Почвара 

з'являється незалежно від стану Дверей. 
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КОНТАКТ  І  БІЙ  

КОНТАКТ 
Контакт — це будь-яка поява Почвар, на полі в Кімнаті, де присутній персонаж (після витягання 

Жетона Почвари з Мішка Почвар). 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Контакт може також трапитися через наслідки деяких Карт Подій (наприклад, Вилуплення) або 

деяких Карт Атаки Почвар. 

Примітка: У разі переміщення Почвари з однієї кімнати в іншу, де присутній Персонаж, Контакт 

не розігрується. 

Для розіграшу Контакту, виконайте такі кроки:  

1) Скиньте всі Маркери Шуму з усіх коридорів, під’єднаних до цієї Кімнати (включно з технічними 

коридорами, якщо в ній є вхід туди).  

2) Дістаньте 1 Жетон Почвари з Мішка Почвар. Кожен Жетон Почвари має символ Почвари на 

одній стороні й число – на іншій.  

3) Поставте мініатюру в Кімнату. Тип Почвари має відповідати символу на жетоні.  

ОПИС УСІХ СИМВОЛІВ ПОЧВАР ДИВ. НА ПЛАНШЕТІ ПОЧВАР.  

4) Порівняйте число на Жетоні Почвар із кількістю карт у руці гравця (рахуються Карти Дій і Карти 

Зараження).  

Якщо кількість Карт Дій у руці гравця менше за номер на Жетоні Почвар — відбувається Раптова 

Атака.  

Якщо кількість Карт дії дорівнює або вище, нічого не відбувається. Відкладіть Жетон Почвар — 

він може повернутися до мішка, якщо Почвара такого типу сховається (увійде в Технічні 

Коридори під час Переміщення Почвар). 

Раптова Атака 
Раптова Атака — атака Почвар, яка відбувається тільки під час Контакту, якщо гравець має менше 

карт у руці, ніж число на Жетоні Почвар. 

БІЛЬШЕ ПРО АТАКУ ПОЧВАР — ДИВ. II: Фаза Подій, СТОР. 9 ТА Атака Почвар СТОР. 29. 

Пустий Жетон 
Якщо гравець витягнув пустий жетон, покладіть Маркер Шуму кожен Коридор, який з'єднаний із 

Кімнатою, в якій відбувся цей Контакт. 

Якщо пустий жетон був останнім жетоном у Мішку Почвар: додайте один Жетон Дорослої Почвари 

в Мішок Почвар. Якщо немає доступних Жетонів Дорослих Почвар, нічого не відбувається. 

Поверніть Пустий Жетон у Мішок Почвар. Цей Контакт Завершено. 

Вхід у кімнату з Почварами 
Коли Персонаж входить у Кімнату з Почварою, не розігруйте Контакт. Вважайте, що Почвара та 

Персонаж негайно вступають у бій. 
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Приклад Контакту 
Наша Розвідниця переходить із Гібернаторію до 

сусідньої кімнати. У коридорах, що ведуть до цієї 

кімнати, є 2 Маркери Шуму. 

Як завжди, під час входу в пусту Кімнату, Гравець 

повинен виконати Кидок Шуму. Результатом є 2 і, 

оскільки на цьому коридорі вже є Паркер Шуму, 

відбувається Контакт. 

Гравець знімає всі Маркери Шуму з коридорів, що 

ведуть у цю Кімнату, та витягує Жетон Почвари з Мішка 

Почвар. Це знак Дорослої Почвари, що містить номер 

«4» на звороті. Це число порівнюється з кількістю карт 

у руці гравця (включно з будь-якими Картами 

Зараження) — лише три карти в цьому випадку.  

Оскільки гравець не має достатньо карт, відбувається 

Раптова Атака та відкривається карта Атака Почвар. 

БІЙ 
Кожного разу, коли Персонаж і Почвара перебувають у одній Кімнаті, вважається, що між ними 

відбувається бій. Під час Бою, Персонаж може атакувати Почвару або втекти під час своїх дій. 

Почвари атакують персонажів під час Фази Подій. 

Деякі дії не можуть бути використані під час бою — ДИВ. ПІКТОГРАМУ «Лише в бою / Лише поза 

боєм», СТОР. 15. 

БІЛЬШЕ ПРО ХОДИ — ДИВ. I: Фаза Гравців, СТОР. 8. 

БІЛЬШЕ ПРО АТАКУ ПОЧВАР — ДИВ. II: Фаза Подій, СТОР. 9 ТА Атака Почвар СТОР. 29. 

Персонаж атакує Почвар 
Персонаж може атакувати Почвар, що перебувають із ним в одній кімнаті, використовуючи 

«Постріл» або «Ближній бій» під час свого ходу. 

БІЛЬШЕ ПРО ХОДИ — ДИВ. СТОР. 8, 

БІЛЬШЕ ПРО Дії — ДИВ. СТОР. 15. 
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Постріл 

Якщо Персонаж Перебуває в кімнаті з Почварою та має зброю, що містить щонайменше 1 патрон, 

він може виконати Основний Постріл у цю Почвару. Для цього виконайте такі кроки: 

1) Виберіть зброю та Почвару в яку хочете стріляти. 

2) Скиньте 1 патрон із цієї зброї. 

3) Киньте Кубик Бою.  

Його результати: 

̶ Ви не влучили ціль. 

̶ Якщо ваша ціль Личинка чи Повзун — завдайте 1 Травми. Якщо ні, то ви не влучили. 

̶ Якщо вашою ціллю є Личинка, Повзун або Доросла Почвара — завдайте 1 Травми. 

Якщо ні, то в и не влучили. 

̶ Завдайте 1 Травми вашій цілі (незалежно від типу Почвари). 

̶ Завдайте 2 Травми вашій цілі (незалежно від типу Почвари). 

Важливо, деяка зброя має спеціальні правила, що можуть змінювати дію Постріл. 

БІЛЬШЕ ПРО ЗБРОЮ — ДИВІТЬСЯ Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

БІЛЬШЕ ПРО Травми та Смерть Почвар — ДИВ. СТОР. 29. 

Ближній Бій 

Якщо Персонаж Перебуває в кімнаті з Почварою, він може виконати Основну Атаку Ближнього Бою 

проти неї. Для цього виконайте такі кроки: 

1) Візьміть 1 Карту Зараження та додайте її до вашої Колоди Скидання Карт Дій. 

2) Виберіть 1 Почвару, котру ви хочете атакувати. 

3) Киньте Кубик Бою. 

Його результати: 

̶ Ви не влучили ціль, і ваш Персонаж отримує 1 Тяжку Рану. 

̶ Якщо ваша ціль це Личинка чи Повзун — завдайте 1 Травми. Якщо ні, то ви не влучили, 

і ваш Персонаж отримує 1 Тяжку Рану. 

̶ Якщо вашою ціллю є Личинка, Повзун або Доросла Почвара — завдайте 1 Травми. 

Якщо ні, то ви не влучили, і ваш Персонаж отримує 1 Тяжку Рану. 

̶ Завдайте 1 Травми вашій цілі (незалежно від типу Почвари). 

̶ Завдайте 1 Травми (так, лише 1!) вашій цілі (незалежно від типу Почвари). 

БІЛЬШЕ ПРО Травми та Смерть Почвар — ДИВ. СТОР. 29. 

БІЛЬШЕ ПРО Тяжкі Рани — ДИВ. СТОР. 32. 
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Приклад Бою 

Тут наша Розвідниця намагається підстрелити Почвару 

зі свого Пістолета Вченого. Скинувши 1 Карту Дії, вона 

також скидає 1 боєприпас із Карти Зброї та кидає Кубик 

Бою. 

Результат — 2 влучання, але Карта Пістолета Вченого 

говорить, що кидки з 2-ма влучаннями вважаються 1 

влучанням. На мініатюрі Почвари розміщено лише 1 

Маркер Травми. 

Після розміщення Маркера Травми перевіряється 

Ефект Травми (що відображає витривалість Почвари). 

Відкривається 1 Карта Почвари. Число в піктограмі 

«Кров» порівнюється з кількістю Маркерів Травм на 

Почварі.  

Втеча Персонажа 

Персонаж також може спробувати втекти з бою, виконуючи Дію Переміщення, щоби перейти до 

сусідньої кімнати (дослідженої чи ні). Перш ніж перемістити свою мініатюру, розіграйте Атаку 

Почвар. 

БІЛЬШЕ ПРО АТАКУ ПОЧВАР — ДИВ. II: Фаза Подій, СТОР. 9 ТА Атака Почвар СТОР. 29. 

Якщо в кімнаті, з якої ви намагаєтеся втекти, більше ніж 1 Почвара, розіграйте окрему Атаку 

Почвар для кожної. 

Якщо ваш Персонаж виживе, ви закінчите переміщення в сусідній кімнаті. 

Якщо в цій кімнаті немає нікого, виконайте Кидок шуму. Якщо це була недосліджена кімната, 

дослідіть її згідно зі стандартними правилами. 

Якщо ви помрете, труп вашого Персонажа залишається в Кімнаті, з якої ви намагалися втекти.  

Важливо: деякі Дії, крім Дії Переміщення, дозволяють Персонажу виконати Втечу, та 

додатково змінюють це правило — наприклад, Вогонь На Подавлення, Прикриття Вогнем (див. 

Карти Дій). 

Примітка. Якщо Персонаж входить у Кімнату без будь-яких інших Персонажів або Почвар, 

виконайте Кидок Шуму так само, як після стандартного Переміщення. 

Приклад Втечі 

Після завдання Травми Почварі, Розвідниця вирішує 

втекти. Гравець скидає Карту Дій (Вартість 

Переміщення) та вирішує перейти до Гібернаторію. 

Оскільки Почвари атакують будь-якого Персонажа, 

котрий намагається Втекти, витягується Карта Атаки 

Почвари. Це карта Укус (BITE), із символом Дорослої 

Почвари: атака влучає в Розвідницю, завдаючи їй Тяжку 

Рану. Укушена й Тяжко Поранена, Розвідниця 

переходить у Гібернаторій. 
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Відчайдушні часи вимагають відчайдушних дій. Металева труба, важкий інструмент, 

приклад гвинтівки, все може стати імпровізованою зброєю в безнадійній ситуації. 

Близький бій так само ефективний як і стрілянина, але ризики набагато більші. Якщо 

атака буде невдалою, — крім ризику зараження, персонаж негайно отримує тяжку рану. 

ТРАВМИ ТА СМЕРТЬ ПОЧВАР 
Коли будь-яка Почвара зазнає Травми (наприклад, унаслідок успішної атаки Персонажів або від 

Пожежі), покладіть на її основу відповідну кількість Маркерів Травм. Потім перевірте ефект 

травми: 

• Личинки або Яйця — 1 Травми достатньо, щоби вбити їх. Зніміть мініатюру з поля. 

• Повзун або Доросла Почвара — візьміть 1 Карту Атаки Почвари, ігноруйте все на цій картці, 

крім значка «кров» у верхньому лівому куті карти. 

Якщо число на значку «кров» дорівнює або менше поточної кількості Маркерів Травм на цій 

Почварі, — вона гине — зніміть мініатюру та покладіть 1 Жетон Туші Почвари в кімнаті, де її 

було убито (відтепер це об’єкт Туша Почвари). 

Якщо число на піктограмі «кров» більше — Почвара все ще жива. 

• Самець або Королева – візьміть 2 Карти Атаки Почвар, додайте числа на їх значках «кров» і 

порівняйте суму з поточною кількістю Маркерів Травм цієї Почвари. Розіграйте результат так 

само як описано вище для Повзунів та Дорослих Почвар. 

Примітка. Значок «Кров» являє собою поточну «витривалість» Почвари. Це значення може 

мінятися для даної особи, залежно від карт, котрі витягнуті після кожної вдалої атаки. 

Також є два жетони «П'ять Травм», які можуть допомогти вам відстежувати Травм на великих 

Почварах — таких як Королева чи Самці. 

Відступ Почвар 
Почвари можуть здаватися дикими, але вони не дурні. Вони можуть відступити, якщо отримають 

забагато ран, або якщо комусь пощастило завдати шкоди одній із їхніх уразливих частин. 

Під час перевірки ефекту травм, якщо в значку «кров» на витягнутих картах Атаки Почвар є стрілка 

Відступ, то ця Почвара зникає: візьміть Карту Події та перемістіть Почвару через Коридор, номер 

якого зазначено в частині карти Переміщення Почвар. Потім скиньте цю Карту Події. 

БІЛЬШЕ ПРО КАРТИ ПОДІЙ — ДИВ. СТОР. 9.  

Королева та Самці також відступають, якщо будь-яка з 2 Карт Атаки має символ Відступ. 

АТАКА ПОЧВАР 
Атака Почвар відбувається в трьох випадках:  

• Раптова Атака 

БІЛЬШЕ ПРО Раптова Атака — ДИВ. Контакт, СТОР. 25. 

• Переміщення Почвар під час Фази Подій 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — II: Фаза Подій: 5: Атака почвар, СТОР. 9. 

• Втеча Персонажа 

БІЛЬШЕ ПРО Втеча Персонажа — ДИВ. СТОР. 28. 
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Під час кожної Атаки Почвари виконайте такі кроки: 

1) Виберіть Персонажа, який є ціллю цієї атаки Почвар. Почвара може нападати лише на 

Персонажа в тій же кімнаті. 

• Якщо в Кімнаті є більше одного персонажа, Почвари завжди атакують Персонажа, чий 

гравець має найменшу кількість Карт Дій у своїй руці. У випадку нічиї атакується Персонаж 

із найменшим номером. 

• У випадку Раптової Атаки ціллю є Персонаж який спричинив Контакт. 

• У випадку Втечі атакується Персонаж який виконує Втечу. 

2) Візьміть та розіграйте 1 Карту Атаки Почвари: якщо на картці є Символ Почвари, що атакує, 

розіграйте карту як на ній написано. Якщо ні — атака не виконується. 

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ПОЧВАР — ДИВ. ПЛАНШЕТ ПОЧВАР. 

Важливо: під час Атаки Почвар проігноруйте знак «кров» у верхньому лівому кутку Карти 

Атаки Почвар. Після розіграшу Карти Атаки Почвар вона скидається в Колоду Скидання Почвар. 

Якщо у вас закінчилися карти в Колоді Атаки Почвар — перетасуйте Колоду Скидання та сформуйте 

нову Колоду Атаки Почвар. 

Зараження 
Якщо Личинка виконує Атаку, не беріть жодної Карти Атаки Почвар. Натомість зробіть так: зніміть 

мініатюру Личинки з поля та покладіть її на зображення Персонажа на Планшеті Персонажа 

котрого вона атакує. Він отримує 1 Карту Зараження. 

БІЛЬШЕ ПРО КАРТИ ЗАРАЖЕННЯ — ДИВ. НИЖЧЕ. 

Карти Зараження 
Окрім Ран, Персонажі можуть отримати Карти Зараження (наприклад, у результаті Атаки Почвар). 

Коли Персонаж отримує Карту Зараження (незалежно від того в який спосіб), візьміть її з Колоди 

Зараження та покладіть її на свою Колоду Скидання. 

Карти Зараження ослаблюють гравця, оскільки вони зберігаються в руці, як звичайна Карта Дій, 

але вони не надають додаткових дій, і ви не можете витратити їх на оплату інших дій. 

Кожна Карта Зараження містить приховану інформацію: Персонажа може бути інфіковано 

(INFECTED) чи ні. Ця інформація схована між кольорових візерунків у текстовому полі. Якщо карта 

не «Сканована», ця інформація залишиться невідомою для гравця до кінця гри. 

Якщо Персонаж не сканує свої карти Зараження до кінця гри, то наприкінці гри він може програти 

гру саме через них. 

БІЛЬШЕ ПРО ПЕРЕВІРКУ ПЕРЕМОГИ — ДИВ. Цілі Гравців ТА Кінець Гри, СТОР. 11. 

Примітка. Деякі Карти Подій можуть змусити гравця просканувати свої Карти Зараження. 

Сканування та скидання Карт Зараження 

Персонаж може спробувати позбутися Карти Зараження кількома різними способами (наприклад, 

Карта Дії «Відпочинок», Дія Кімнат «Їдальня», «Душова» чи «Хірургія» та дія предмету «Антидот»). 

Опис кожної Карти / Кімнати містить процедуру котрої треба дотримуватися. Яка б не була ця 

процедура, вона вимагає Сканування Карт Зараження.  
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Сканування виконується так: 

Візьміть Сканер і помістіть його частину із червоною плівкою на кодоване поле Карти Зараження, 

котру скануєте. В одному з рядків тексту може з'явитися слово «зараження» (INFECTED). Якщо ні, 

карта НЕ ЗАРАЖЕНА. 

Примітка. Дивіться уважно на карти, оскільки деякі з закодованих слів можуть здаватися 

подібними до INFECTED.  

В обох випадках будь-який додатковий ефект сканування пояснюється в описі використаної Карти 

Дій, Дії Кімнати або Дії Предмета. 

БІЛЬШЕ ПРО ДІЇ КІМНАТ — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 39. 

Якщо ви заражені, поставте мініатюру Личинки на свій Планшет Персонажа (і не прибирайте цю 

Карту Зараження!). 

Якщо на Вашому Планшеті Персонажа вже є Личинка, ваш персонаж помирає — додатково, 

поставте 1 Повзуна в Кімнаті, де ви померли. 

Якщо будь-яке правило просить вас видалити Карту Зараження, видаліть цю карту з гри. 

Приклад Сканування Карти Зараження  

Капітан вирішує виконати Дію «Відпочинок», яка вимагає 

від нього Сканування Карти Зараження. Він розміщує 

Сканер на своїй Карті Зараження та виявляє, що його 

ЗАРАЖЕНО! Він повертає Карту Зараження назад у свою 

руку, та ставить мініатюру з Личинкою на Планшеті 

Персонажа, що вказує на те, що Капітана було інфіковано 

Почварою в певний момент гри. 

Гравець Капітана має швидко знайти спосіб позбутися 

цього паразита. Найкращим способом буде Хірургія або 

Антидот. 

Як каже стара приказка, якщо воно кровоточить, ми можемо його вбити. Але що 

робити, якщо ми не впевнені, чи насправді рідина, що витікає з чужої потвори, є кров'ю? В 

будь-якому випадку, корисно знати, що постріли в Почвар завдають їм шкоди. Проблема 

в тому, що ви ніколи не можете бути певні, наскільки поганий їхній стан, і чи ви зможете 

вбити їх, перш ніж закінчиться боєзапас... Екіпаж не має попереднього досвіду з 

Почварами, і тому гравці не можуть бути впевнені, скільки шкоди потрібно їм заподіяти, 

щоб убити! 

РАНИ ТА СМЕРТЬ ПЕРСОНАЖІВ 
Під час гри Персонажі можуть отримувати два види Ран: Легкі та Тяжкі. 

Легкі Рани 
Коли Персонаж зазнає Легкої Рани, покладіть Маркер Рани у верхню клітинку Треку Легких Ран на 

своєму Планшеті Персонажу. Якщо Маркер Рани вже є, перемістіть його в нижчу клітинку. Маркер 

на нижній клітинці Треку Легких Ран означає 2 Легкі Рани. Якщо на нижній клітинці вже є Маркер 

Рани, приберіть його з Треку, персонаж зазнає Тяжкої Рани. 
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Тяжкі Рани 
Коли персонаж зазнає Тяжкої Рани, візьміть 1 Карту Тяжкої Рани та покладіть її поряд із Планшетом 

Персонажу. Відтепер на Гравця впливає ефект, описаний на цій карті. Кожен тип Тяжкої Рани має 

свій ефект, описаний на карті. 

Коли Персонаж з 3-ма Тяжкими Ранами зазнає будь-якої додаткової рани (Легкої чи Тяжкої), 

він негайно гине.  

Коли Персонаж помирає, видаліть його з мініатюру з поля та покладіть Жетон Трупа Персонажа в 

Кімнаті, де він помер, — відтепер це розглядається як Об’єкт Труп Персонажа. Коли Персонаж 

помирає, він скидає всі свої Важкі Об’єкти в кімнату, в якій загинув. 

Важливо: якщо Персонаж має кілька копій однакових Карт Тяжких Ран, їхній ефект не 

дублюється. Однак, його буде важче позбутися. 

МОДУЛЬ: «Грати Почварою» — ДИВ. Режими гри, СТОР. 46. 

БІЛЬШЕ ПРО Іконка руки, Важкі Предмети та Важкі Об’єкти — ДИВ. СТОР. 34. 

Перев’язка та Зцілення Ран 
Під час гри, гравець може перев’язувати та зцілювати свої рани багатьма способами 

(використовуючи Одяг, Бинти, Карту Аптечки або Хірургію). Кожна відповідна Карта Предмету або 

Дія Предмету містить опис обробки Рани. Це може бути Перев’язка чи Зцілення.  

Перев’язка Тяжкої Рани 

Переверніть долілиць Карту Тяжкої Рани, що впливає на Персонажа. Відтепер її ефект ігнорується, 

але вона все ще вважається Тяжкою Раною під час підрахунку їхньої кількості, зокрема для 

дотримання обмеження в 3 Тяжкі Рани.  

Зцілити 

Видаліть (у випадку Легкої Рани) чи скиньте (у випадку перев’язаної Тяжкої Рани) Рану описану в 

Дії. 

БІЛЬШЕ ПРО КАРТИ ДІЙ — ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

КАРТИ СЛАБКОСТЕЙ ПОЧВАР 
Під час підготовки до гри ви поклали 3 випадкові Карти Слабкостей (долілиць) на 3 слоти 

Слабкостей Почвар на планшеті Почвар. Під час гри ви матимете змогу виявити ці 3 слабкості. Вони 

відображають те, як команда поступово отримує знання про істот, що вторглися на корабель. 

Кожна з 3-х Карт Слабкостей кладеться в слотах, що відповідають різним Об’єктам: 

1) Труп Персонажа 

2) Яйце Почвари 

3) Туша Почвари 

Щоби відкрити Карту Слабкості Почвари, будь-який Персонаж має провести дослідження 

відповідного Об'єкта в Лабораторії. 

БІЛЬШЕ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛАБОРАТОРІЇ — ДИВ. Лабораторія, Опис Кімнат, СТОР. 39. 

БІЛЬШЕ ПРО ОБ’ЄКТИ — ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

Після вивчення Об'єкта, розкрийте відповідну Карту Слабкості — переверніть її горілиць і залиште 

на планшеті Почвар. Відкриті Карти Слабкостей змінюють основні правила щодо Почвар, надаючи 

всім гравцям невелику перевагу перед ними. 
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ПРЕДМЕТИ ТА ОБ’ЄКТИ 
Певні Предмети часто рятують Персонажам життя. Предмети можуть бути отримані кількома 

різними способами:  

• Кожен Персонаж починає гру з однією спеціальною Картою Предмета (Зброя).  

• Кожен Персонаж починає гру з 2 Квестовими Предметами. Ці 2 карти лежать долілиць 

горизонтально. Щойно їхні вимоги виконано, карти повертаються горілиць вертикально та 

стають звичайними Картами Предметів.  

• Під час гри, Персонаж також може знаходити різні Предмети в Кімнатах, використовуючи 

Карту Дій Пошук. 

БІЛЬШЕ ПРО ДІЮ ПОШУКУ — ДИВ. Пошук, СТОР. 35. 

Під час гри, за допомогою Базової Дії Збирання, Персонаж також може виготовляти спеціальні 

Вироби з інших Предметів, які є в нього. 

БІЛЬШЕ ПРО ДІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ — ДИВ. Виготовлення Предметів, СТОР. 36. 

Персонажі також можуть знайти під час гри Важкі Об'єкти (Труп Персонажа, Туші Почвар та Яйця), 

які представлені не картами, а спеціальними жетонами чи мініатюрами. Персонажі можуть їх 

переносити. Ці Об'єкти не мають власних правил, і використовуються в певний час — коли цього 

вимагає Карта Дій, Дія Кімнати чи Подія (наприклад, Дія Лабораторії). 

Важливо: Деякі Предмети позначені як «Лише для одного використання» (One Use Only). Після 

використання такого предмета його карта скидається. 

Приклад Карти Предмету  
1) Синя іконка компонента — означає, що цю карту можна 

використовувати під час виготовлення Виробу як компонент 

Коктейлю Молотова. 

2) Іконка «Лише Поза Боєм» — вказує, чи можна 

використовувати цей Предмет лише в Бою, поза Боєм або в 

будь-який час (у останньому випадку в правому верхньому куті 

карти немає іконки). 

3) Лише для одного використання — як вказано, Пов'язки 

скидаються після використання. Після виконання Дії Предмету 

Пов'язки, Карта скидається у відповідну Колоду Скидання. 

4) Вартість Дії — Ви повинні скинути 1 Карту Дій для виконання 

цієї Дії. 

5) Ефект Дії — описує різні ефекти дії. Бандажі можна 

використовувати для того, щоби перев’язати 1 Тяжку Рану або 

зцілити всі Легкі Рани. 

6) АБО — вказує, що ви повинні вибрати між двома 

можливими ефектами дії. 
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РУКИ ПЕРСОНАЖА ТА ІНВЕНТАР 
Є два типи Карт Предметів: Важкі Предмети (зберігаються в руках персонажа) і Звичайні 

Предмети (зберігаються в Інвентарі). Персонажі також можуть переносити Важкі Об’єкти. 

Інвентар 
Всі звичайні Предмети можуть зберігатися в таємниці від інших гравців — візьміть їх у Інвентар — 

поставте їх у пластикову підставку, щоб інші гравці могли бачити лише їхні сорочки. Вони можуть 

бачити колір Предметів у вашому Інвентарі, але вони не знають, що саме у вас є. Однак, коли 

використовується будь-яка Карта Предмету, вона має бути показана всім іншим гравцям. 

Немає обмежень на кількість Предметів, які можна розмістити у своєму Інвентарі. 

Іконка руки, Важкі Предмети та Важкі Об’єкти 
Важкі Предмети (наприклад, зброя) позначені піктограмою «Рука». Вони не можуть зберігатися в 

таємниці від інших гравців і не можуть бути поміщені в Інвентар. 

Коли ви знайдете чи отримаєте Важкий Предмет (або підбираєте Важкий Об'єкт), який ви хочете 

зберегти, його має бути розміщено в одному з двох Слотів Рук Персонажу. Це означає, що 

Персонаж може нести до 2 Важких Предметів / Об'єктів. 

БІЛЬШЕ ПРО СЛОТИ РУК — ДИВ. ПЛАНШЕТ ПЕРСОНАЖА 

Якщо обидва Слоти Рук Персонажа вже зайняті, й ви хочете взяти інший Важкий Предмет / Об'єкт, 

ви повинні скинути 1 з Важких Предметів / Об'єктів у руках. 

БІЛЬШЕ ПРО Скидання — ДИВ. НИЖЧЕ. 

Кожна зброя, знайдена під час виконання Пошуку, вступає в гру з 1 Маркером Патронів. Зброя 

ніколи не може мати більше боєприпасів ніж її ємність вказана на карті. 

Іноді ви можете додати Карту Предмету до іншої Карти Предмету (наприклад, Збільшений 

Магазин або Автозарядник). У цьому випадку покладіть додану карту поруч із зазначеною Картою 

Предмету. Відтепер обидві карти розглядаються як одна. 

Важливо: Карта Клейка Стрічка дозволяє об'єднати 2 Важкі Предмети, тому вони займають 

лише один Слот Руки — але це не стосується Важких Об’єктів! 

Важливо: Зброя ніколи не може мати більше боєприпасів ніж її ємність вказана на карті. 

Важкі Предмети — це Карти Предметів, які мають іконку «Рука». 

Важкі Об'єкти — це Жетони: Яйця Почвар (найчастіше їх можна знайти в Кімнаті Гніздо), Труп 

Персонажа (Жетон Персонажа, який відображає мертвого Персонажа, чи труп, знайдений у 

Гібернаторії на початку гри), Туша Почвари (Жетон Туша Почвари кладеться на поле після смерті 

будь-якої Почвари, окрім Личинки). 

Скидання 
Персонаж може вільно скидати будь-який Предмет чи Об'єкт із рук чи Інвентаря в будь-який 

момент свого ходу. Він не витрачає на це дію. 

Об'єкти залишаються в Кімнаті, де їх скидають. 

Предмети губляться — просто скиньте карту. 

На цьому кораблі — купа корисних речей. Іноді потрібно просто кілька хвилин, щоб 

огледітися кімнатою. Цей Вогнегасник може стати в нагоді, а з балону пального та Zippo 

буде вогнемет. 
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ПОШУК 
Окрім Предметів, що належать Персонажам (1 зброя та 2 Квестових Предмети), у грі є 4 кольори 

Предметів доступних усім: 

• Червоний (військові), 

• Жовтий (технічні), 

• Зелений (медичні), 

• Синій (вироби). 

Три з цих колод (червона, жовта та зелена) містять Предмети, які можна знайти в Кімнаті в разі 

виконання дії Пошуку. 

БІЛЬШЕ ПРО ДІЮ ПОШУКУ — ДИВ. КАРТУ ДІЇ ПОШУКУ В КОЛОДІ ДІЙ. 

Колір будь-якого Предмета, знайденого під час Пошуку, має відповідати кольору шуканої кімнати 

(жовті Предмети в жовтій Кімнаті, червоні — в червоній, зелені — в зеленій). 

Колір Кімнати — це колір тла під її ім'ям і текстом правил. 

У разі Пошуку в білій Кімнаті гравець може взяти Предмет із будь-якої з цих 3 колод. 

Кожного разу, коли персонаж виконує дію Пошуку в Кімнаті, Лічильник Предметів цієї Кімнати 

зменшується на 1. Коли Лічильник Предметів досягає 0, Кімната вважається пустою і здійснювати 

Пошук у ній більше не можна. 

Є деякі винятки з цього правила, як, наприклад, Дія Розвідника. 

БІЛЬШЕ ПРО ОБЕРТАННЯ ПЛИТОК КІМНАТ — ДИВ. СТОР. 19. 

Приклад Пошуку 
Розвідниця виконує Дію Пошук Каютах. Вона скидає Карту 

Дії Пошуку та зменшує Лічильник Предметів на одиницю. 

Оскільки Каюти є білою кімнатою, Розвідниця може взяти 

2 карти з будь-якої колоди. Вона вирішує шукати зброю та 

боєприпаси й бере з колоди Червоних Предметів. 

Гравець вирішує (в таємниці від інших гравців) зберегти 

енергетичний заряд і скидає (долілиць) гранату назад у 

колоду Червоних Предметів. Енергетичний заряд 

розміщується в Інвентарі Розвідниці так, що іншим 

гравцям видно лише її зворот. 
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ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ 
Четверта (синя) Колода Карт Предметів містить Вироби. Ці Предмети неможливо знайти за 

допомогою Пошуку в Кімнатах. Вони можуть бути зібрані основною дією Виготовлення Предметів, 

використовуючи інші Предмети з Інвентаря. 

У будь-який момент гри ви можете переглядати Колоду Виробів. Карти з неї ніколи не 

дістаються навмання під час гри, натомість, під час Виготовлення Предмета, знайдіть 

відповідну Карту Виробу та візьміть її. 

БІЛЬШЕ ПРО Виготовлення Предметів — ДИВ. Основні Дії, СТОР. 36. 

Карти Виробів містять 2 сірі піктограми Компонентів, необхідних для виготовлення цього 

Предмета. 

Карти, які можна використовувати як Компоненти для Виробів, містять синю піктограму 

Компонента, який можна використати (скинувши карту) для Виготовлення Предмету. 

Щоби створити Виріб, необхідно виконати основну дію Створити Предмет і скинути дві карти, що 

мають сині піктограми Компонентів, необхідних для Виробу, який ви хочете створити (перша Карта 

предмету, що відповідає першому необхідному Компоненту і друга карта Предмету, що відповідає 

другому необхідному Компоненту). 

Під час гри ви можете створити чотири різні Вироби. 

Виріб не може бути виготовлено, якщо його карта недоступна, навіть якщо у вас є необхідні 

сині Компоненти. 

БІЛЬШЕ ПРО ЦІ 4 ПУНКТИ — ДИВ. КАРТИ ПРЕДМЕТІВ. 

КВЕСТОВІ ПРЕДМЕТИ 
Квестові Предмети недоступні для використання з самого початку гри. Кожен з них має особливу 

умову (вказану на горизонтальній стороні карти), яку необхідно виконати під час гри, щоби 

розблокувати його. 

Коли вам вдасться активувати Квестовий Предмет, ви можете перевернути його і використовувати 

як звичайний Предмет (він може зайняти Слот Руки, може бути скинутий, відданий тощо). 

Атакування іншого гравця 

Роки накопичених знань про космічні подорожі свідчать про те, що якщо засунути 

невелику групу людей у тісну металеву банку, що довго летить летіть крізь порожнечу, 

— між ними виникне небажана напруга. Щоби запобігти серйозним конфліктам серед 

членів екіпажу кораблів, космічні корпорації витрачають мільярди доларів на оснащення 

їх імплантатами, котрі створюють сильний психічний бар'єр і перешкоджають прямому 

насильству проти Homo Sapiens. Саме тому члени екіпажу не можуть безпосередньо 

атакувати один одного. 

Персонажі не можуть прямо атакувати інших Персонажів, але вони можуть (випадково чи 

навмисно) завдати їм шкоди побічними ефектами від своїх дій. Відрізати когось у кімнаті охопленій 

полум’ям, активувати самознищення з людьми на борту, кинути гранату в Почвару в одній кімнаті 

з іншими членами екіпажу — це лише деякі з багатьох можливостей… 
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ОПИС  КІМНАТ  
Щоби виконати будь-яку Дію Кімнати, Персонаж має бути у відповідній Кімнаті (якщо він не має 

спеціальної здібності, що чітко зазначає інакше). Ви не можете виконувати Дію Кімнати, коли 

перебуваєте в бою. Ви не можете виконувати Дію Кімнати в Кімнаті з Маркером Несправності. 

КІМНАТИ З КОМП'ЮТЕРОМ 
На деяких Кімнатах є іконка Комп'ютера, що означає, що в цій кімнаті є комп'ютер. Піктограма 

комп'ютера не має значення, окрім випадків, коли на нього посилається якесь правило (деякі 

Карти Дій, Карти Предметів або Карти Подій). Якщо в Кімнаті є Маркер Несправності, комп'ютер 

недоступний — так, ніби немає значка комп'ютера. 

ЗВИЧАЙНІ КІМНАТИ «1» 
У кожній грі є всі 11 звичайних кімнат, позначених номером «1» на звороті. 

Арсенал 
[2] Перезарядити свою енергетичну зброю 
Додайте 2 Маркери Патронів до 1 вашої енергетичної зброї. 

Примітка: Ця Дія Кімнати не перезаряджає звичайну зброю. 

Примітка: Зброя ніколи не може мати більше патронів, ніж її місткість, що вказана на Карті. 

Радіорубка 
[2] Надіслати сигнал 
Покладіть Маркер Стану на клітинку Сигналу на Планшеті Персонажу. 

Надсилання Сигналу є обов'язковою умовою для деяких цілей і не має жодного іншого 

використання під час гри. 

Кімната Невідкладної Допомоги 
[2] Зцілити свої рани 
Перев’яжіть усі свої Тяжкі Рани АБО вилікуйте 1 з ваших перев’язаних Тяжких Ран АБО зціліть 

усі свої Легкі Рани. 

БІЛЬШЕ ПРО Перев’язка та Зцілення Ран — ДИВ. СТОР. 32. 

Секція Евакуації A 
[2] Спробувати увійти в Рятувальну Капсулу 
Ви можете виконати цю дію, лише якщо в Секції А є розблокована Рятувальна Капсула й вона має 

принаймні 1 вільне місце. 

Виконайте Кидок Шуму. Якщо в цій Кімнаті з'являється будь-яка Почвара, ваша спроба ввійти в 

Рятувальну Капсулу завершується невдачею. 

Після виконання Кидка Шуму, якщо жодна Почвара не ввійшла в кімнату, поставте свого 

Персонажа на одну з розблокованих Рятувальних Капсул Секції A, в котрій є вільне місце (кожна 

Рятувальна Капсула має два місця й може вмістити до 2 Персонажів). 

ДИВІТЬСЯ РОЗДІЛ Рятувальні Капсули НИЖЧЕ, ЩОБИ ВИЗНАЧИТИ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПЕРСОНАЖ 

УВІЙШОВ У КАПСУЛУ — СТОР. 44 

Ви не можете увійти в Рятувальну Капсулу, якщо у відповідній Секції Евакуації є хоча б одна 

Почвара. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 
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Секція Евакуації B 
Як зазначено вище, але застосовується до Секції B. 

Система Пожежогасіння 
[2] Почати Гасіння Пожежі 
Виберіть будь-яку 1 Кімнату. 

Скиньте Маркер Пожежі з цієї кімнати (якщо є). 

Всі Почвари в цій кімнаті втікають (у випадковому напрямку, що визначається за допомогою Карти 

Події — 1 Карта Події для кожної Почвари). 

Підказка: Ви можете скористатися Системою Пожежогасіння, навіть якщо на Кімнаті немає 

Маркера Пожежі, для того щоби вигнати всіх Почвар із цієї Кімнати. 

БІЛЬШЕ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОЧВАР — ДИВ. II: Фаза Подій, СТОР. 9 ТА Додаткові примітки щодо 

переміщення Почвар. 

Почвари тікають від вогнегасників, як божевільні. Ми не знаємо, чому, але, як кажуть, 

«якщо це тупо, але працює, то це не тупо». 

Генератор 
[2] Запустити / Зупинити Послідовність Самознищення 
Покладіть 1 Маркер Стану на першу зелену клітинку Треку Самознищення. 

Відтепер кожного разу, коли ви переміщуєте Маркер Часу треком, також переміщуйте Маркер 

Самознищення на 1 клітинку. 

Коли який-небудь Персонаж зупиняє Послідовність Самознищення, видаліть Маркер (його буде 

потрібно покласти знову на зелену клітинку, якщо буде запущено нову послідовність). 

Коли Маркер досягає жовтої клітинки на Треку Самознищення, Послідовність Самознищення не 

може бути зупинено, й усі Рятувальні Капсули одразу розблоковуються (проте, їх знову може бути 

заблоковано). 

Коли Маркер досягає останньої клітинки (з іконкою «Череп»), — корабель вибухає. 

Примітка: Ви не можете запустити Послідовність Самознищення, якщо який-небудь із 

Персонажів перебуває в гібернації. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — Кінець Гри, СТОР. 11. 

Якщо відбувається стрибок у гіперпростір, поки активовано Послідовність Самознищення, 

вважається, що корабель було знищено. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — II: Фаза Подій, СТОР. 9. 

БІЛЬШЕ ПРО Рятувальні Капсули — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР 44. 

Гніздо 
[2] Взяти одне яйце 
Візьміть 1 Жетон Яйця з Планшету Почвар. Після цього виконайте Кидок Шуму. 

Жетони Яєць, що лежать на Планшеті Почвар являють собою Яйця в Гнізді. Коли ви берете (або 

знищуєте) Яйця з Гнізда, забирайте їх із Планшету Почвар. 

Коли в Гнізді немає більше Яєць (їх усіх винесли або знищили), Гніздо вважається зруйнованим — 

покладіть 1 Маркер Ран на Гніздо щоби позначити це. 
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Якщо в кімнаті, де є Яйця, трапляється Пожежа, під час кроку Травми від Пожежі на Фазі Подій — 

знищіть 1 Яйце, яке не перебуває в руках у Персонажа 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — II: Фаза Подій, СТОР. 9. 

Примітка: Пам'ятайте, що Яйце — це Важкий Об'єкт (ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33). 

Примітка: Ви не можете виконувати жодну Дію Пошуку в цій Кімнаті. 

Знищення Яєць 

Коли ваш персонаж перебуває в Кімнаті з Яйцями, які не переносяться жодним персонажем, ви 

можете спробувати знищити ці Яйця. 

Розіграйте цю дію як Дію Постріл або Дію Ближнього Бою. Кожне влучання (будь-якого типу) 

знищує 1 Яйце. 

У випадку Дії Ближнього Бою, персонаж не бере Карту Зараження та не зазнає ран, якщо 

промахнувся. 

Ви також можете кидати гранати в Кімнату з яйцями які ніхто не несе так, ніби там є Почвара. 

Граната знищує 2 Яйця, Коктейль Молотова знищує 1 Яйце. 

Після кожної спроби знищити яйце, ви повинні виконати Кидок Шуму. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Лабораторія 
[2] Дослідити 1 Об'єкт 
Цю дію можна виконати, лише якщо один із таких Об'єктів перебуває в кімнаті (наприклад, 

принесений Персонажем): Труп Персонажа, Туша Почвари або Яйце. 

Відкрийте 1 відповідну Карту Слабкостей Почвар. 

Об'єкт не скидається після дослідження. Проти, ви можете його скинути не витрачаючи дію. 

БІЛЬШЕ ПРО Карти Слабкостей Почвар — ДИВ. СТОР. 32. 

БІЛЬШЕ ПРО ОБ’ЄКТИ — ДИВ. Предмети та Об’єкти, СТОР. 33. 

Склад 
[2] Пошук Предмета 
Виберіть 2 Карти з Колоди Предметів певного кольору (червоного, жовтого чи зеленого). Виберіть 

1 карту й покладіть іншу під низ колоди. 

Хірургія 
[2] Виконати Хірургічну Процедуру 
Проскануйте всі Карти Зараження (зі своєї Колоди Дій, руки та Колоди Скидання). Видаліть усі 

Карти Зараження, що позначені Заражено (INFECTED). 

Якщо у вас є Личинка на Планшеті Персонажа, видаліть її. 

Після Сканування ваш персонаж отримує 1 Легку Рану і ви автоматично пасуєте. Перемішайте всі 

ваші Карти Дій (у тому числі ті, що в руці) і сформуйте з них Колоду Дій. 

Примітка: Після хірургічної процедури ви завжди пропускаєте свій хід, і ваша рука порожня до 

початку наступного раунду. 

БІЛЬШЕ ПРО Сканування та скидання Карт Зараження — ДИВ. СТОР. 30-31. 
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ДОДАТКОВІ КІМНАТИ «2» 
Під час кожної гри використовується лише 5 випадково вибраних додаткових кімнат, із 9-ти 

доступних. Ці Кімнати позначені номером «2» на звороті. 

Керування Шлюзами 
[2] Запустити Процедуру Аварійного Шлюзування 
Виберіть будь-яку іншу жовту Кімнату. Коридори, що ведуть до обраної Кімнати, не мають містити 

зруйнованих дверей. 

Автоматично Закрийте Двері в кожному коридорі, що веде до обраної Кімнати. 

Помістіть Маркер Процедури Аварійного Шлюзування на цій кімнаті для представлення її 

активності. Якщо будь-які з дверей у коридорах, що ведуть до цієї Кімнати, відкрито до завершення 

поточної Фази Гравця, видаліть цей Маркер. 

Якщо Двері у всіх коридорах, що ведуть до цієї кімнати, лишяться Закритими наприкінці поточної 

Фази Гравця (після того, як усі гравці спасують), усі в цій Кімнаті негайно помирають (як Персонажі, 

так і Почвари). Потім видаліть цей Маркер. 

Якщо в цій Кімнаті був Маркер Пожежі, видаліть його. 

Жовта кімната означає кімнату з жовтим тлом на частині Дії. 

Каюти 
Перепочити 
Коли ваш Персонаж перебуває в цій кімнаті на початку нового ходу, і там немає жодної Почвари, 

візьміть 1 додаткову Карту Дій (до 6 замість 5). 

Пасивна функція цієї Кімнати не спрацьовує, якщо на ній лежить Маркер Несправності. 

Їдальня 
[2] Перекусити... 
Вилікуйте 1 Легку Рану. 

Крім того, ви можете Сканувати всі Карти Зараження у своїй руці та видалити всі карти, які не 

позначені як Заражені (INFECTED). 

Якщо, принаймні, одна з цих карт Заражена, розмістіть мініатюру Личинки на Планшеті Персонажа 

(і не видаляйте Карту Зараження!). Якщо на вашому Планшеті Персонажа вже є Личинка, ваш 

Персонаж помирає — додатково поставте 1 Повзуна в кімнату, де ви померли. 

БІЛЬШЕ ПРО Сканування та скидання Карт Зараження — ДИВ. СТОР. 30-31. 

Командний Центр 
[2] Відкрити / Закрити Двері 
Ви можете вибрати будь-яку 1 кімнату та Відкрити чи Закрити будь-які двері в Коридорах, що 

ведуть до цієї Кімнати. 

Ви можете вибрати, які Двері Закрити та які Відкрити. Ви не мусите Закривати чи Відкривати 

їх усі. 
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Кімната Керування Двигуном 
[2] Перевірити стан двигунів 
Ви можете перевірити стан трьох двигунів. 

Ви можете перевірити стан двигунів, навіть якщо в машинному приміщенні є Маркер 

Несправності. 

У кімнаті управління двигуном не можна змінювати стан двигунів. 

БІЛЬШЕ ПРО ПЕРЕВІРКУ СТАНУ ДВИГУНА — ДИВ. Машинне відділення №1, Опис Кімнат, СТОР. 42. 

Система Керування Люками 
[2] Заблокувати / розблокувати 1 Рятувальну Капсулу 
Переверніть 1 Жетон Рятувальної Капсули на Заблоковану чи Розблоковану сторону. 

БІЛЬШЕ ПРО Секція Евакуації A — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 37. 

БІЛЬШЕ ПРО Рятувальні Капсули — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР 44. 

Кімната Моніторингу 
[2] Перевірте 1 Кімнату та Жетон Розвідки 
Таємно подивіться будь-яку 1 плитку нерозвіданої Кімнати та на її Жетон Розвідки. 

Подивившись на них, поверніть їх на поле. Ви не мусите говорити правду про те, що бачили. 

БІЛЬШЕ ПРО Жетони Розвідки — ДИВ. СТОР. 20. 

Вкрита Слизом Кімната 
Ви в Слизу! 
Коли ви входите до цієї Кімнати, ви автоматично отримуєте Маркер Слизу. 

БІЛЬШЕ ПРО БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Маркер Слизу — ДИВ. СТОР. 22. 

Примітка: Ви не можете виконувати жодну Дію Пошуку в цій Кімнаті. 

Душова 
[2] Прийняти душ 
Якщо маєте Маркер Слизу на Планшеті Персонажу, скиньте його. 

Крім того, ви можете Сканувати всі Карти Зараження у своїй руці та видалити всі карти, які не 

позначені як Заражені (INFECTED). 

Якщо, принаймні, одна з цих карт Заражена, розмістіть мініатюру Личинки на Планшеті Персонажа 

(і не видаляйте Карту Зараження!). Якщо на вашому Планшеті Персонажа вже є Личинка, ваш 

Персонаж помирає — додатково поставте 1 Повзуна в кімнату, де ви померли. 

БІЛЬШЕ ПРО БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Маркер Слизу — ДИВ. СТОР. 22. 

БІЛЬШЕ ПРО Сканування та скидання Карт Зараження — ДИВ. СТОР. 30-31. 

Примітка: Маркер Пожежі можна розмістити в Душовій звичайним способом. Дія «Прийняти 

душ» не скидає Маркер Пожежі з Душової. 
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СПЕЦІАЛЬНІ КІМНАТИ 
5 Спеціальних Кімнат завжди займають одне й те ж місце на полі — ці Кімнати мають свої особливі 

форми й надруковані на полі. Всі вони вважаються дослідженими на початку гри. 

Спеціальні Кімнати вважаються звичайними, за винятком того, що вони розвідані на початку гри, і 

що Персонажі не можуть виконувати жодну дію пошуку в цих кімнатах. Вони можуть отримувати 

Маркери Пожежі та Несправності. 

Місток 
[2] Керування польотом 
Перевірте Координати або встановіть Пункт Призначення. 

Перевірити Координати 

Таємно подивіться на Карту Координат. Подивившись на неї, покладіть її на поле. Ви не мусите 

говорити правду про те, що бачили. 

Встановіть Пункт Призначення 

Перемістіть Маркер Пункту Призначення на будь-яку клітинку Треку Координат. 

Примітка: Ви не можете змінити Пункт Призначення, коли будь-який із Персонажів уже 

занурився в гібернацію. 

Гравець мусить пам'ятати, що він виявив. 

Ви не можете встановлювати Пункт Призначення, якщо на Містку є Почвара. 

Примітка: Наприкінці гри, якщо корабель не було зруйновано раніше, розкривається Карта 

Координат. Позиція Маркера Пункту Призначення вказує Пункт Призначення корабля серед 

чотирьох доступних на Карті Координат. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — 2) Перевірка Координат НАПРИКІНЦІ ГРИ, СТОР. 12. 

Примітка: Не можна виконувати Дію Пошуку в цій Кімнаті. 

Машинне відділення №1 
[2] Перевірте Двигун 
Перевірте стан Двигуна в цьому Машинному Відділенні — таємно подивіться на верхній Жетон 

Двигуна. 

Ви не мусите говорити правду про те, що бачили. 

Верхній Жетон Двигуна вказує на поточний стан Двигуна! 

Відремонтуйте (або зламайте) Двигун 

Ваш Персонаж може виконати Дію Ремонту / Ламання Двигуна в цій Кімнаті (за допомогою Дії 

Ремонту або Карти Предмету Інструменти): візьміть обидва Жетони Двигуна, таємно перевірте 

їх і покладіть у порядку, обраному вами. 

Ви не мусите говорити правду про те, відремонтували Двигун чи ні, але ви повинні сказати, якщо 

змінили порядок Жетонів. 

Ви можете Відремонтувати / Зламати Двигун, навіть якщо на Кімнаті є Маркер Несправності, й 

навіть якщо ви не перевірили стан Двигунів. 
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Примітка: Судно має 3 Двигуни, два з яких мають бути функціональними для безпечної 

подорожі назад на Землю. На початку гри гравці не знають, функціонують Двигуни чи ні. Гравці 

можуть перевіряти стан Двигуна під час гри — наприклад, у відповідному Машинному 

Відділенні. Наприкінці гри, якщо корабель не було зруйновано раніше, всі верхні Маркери Двигуна 

розкриваються, щоби визначити, чи корабель вибухає під час своєї спроби стрибнути через 

гіперпростір. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — 1) Перевірка Двигунів НАПРИКІНЦІ ГРИ, СТОР. 12. 

Примітка: Ви не можете виконувати будь-яку дію пошуку в цій кімнаті. 

Машинне Відділення №2 
Як зазначено вище, але застосовується до Машинного Відділення №2. 

Машинне Відділення №3 
Як зазначено вище, але застосовується до Машинного Відділення №3. 

Гібернаторій 
[2] Спробуйте заснути 
Ви можете виконати цю дію лише в тому випадку, якщо Камери Гібернації відкрито — Маркер на 

Треку Часу перебуває на будь-якій синій клітинці. 

Виконайте Кидок Шуму. Якщо в цій Кімнаті з'являється будь-яка Почвара, ваша спроба ввійти в 

Камеру Гібернації завершується невдачею. 

Після виконання Кидка Шуму, якщо жодна Почвара не ввійшла в кімнату, видаліть із гри мініатюру 

Персонажа — вам вдалося безпечно заснути. Відтепер ви більше не будете брати участь у грі. Чи 

виживе ваш персонаж, чи помре разом із кораблем, буде визначено наприкінці гри. 

Ви не можете змінити Пункт Призначення чи запустити Самознищення, коли будь-який із 

Персонажів уже занурився в гібернацію. 

Ви не можете входити до Камер Гібернації, якщо в Гібернаторії є будь-яка Почвара. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — Кінець Гри, СТОР. 11. 

БІЛЬШЕ ПРО Кидок Шуму — ДИВ. СТОР. 21. 

Примітка: Ви не можете виконувати жодну Дію Пошуку в цій Кімнаті. 

Примітка: Штучний інтелект корабля запрограмований для захисту членів екіпажу в гібернації 

та запобігає будь-якому маневру, що загрожує їхнім життям. 
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Рятувальні Капсули 
На початку гри всі Рятувальні Капсули заблоковані. Під час гри, гравці можуть розблокувати їх 

вручну (за допомогою деяких карт або Дій Кімнат), або ж вони розблокуються автоматично, якщо 

будь-який персонаж помре під час гри або коли Маркер Самознищення досягне жовтої клітинки 

на Треку Саморуйнування. 

БІЛЬШЕ ПРО РОЗБЛОКУВАННЯ РЯТУВАЛЬНИХ КАПСУЛ — ДИВ. Система Керування Люками, Опис Кімнат, 

СТОР. 41. 

БІЛЬШЕ ПРО АВТОМАТИЧНЕ РОЗБЛОКУВАННЯ РЯТУВАЛЬНИХ КАПСУЛ — ДИВ. Критичні моменти гри, СТОР. 13. 

БІЛЬШЕ ПРО САМОЗНИЩЕННЯ — ДИВ. Генератор, Опис Кімнат, СТОР. 38. 

Якщо дана Рятувальна Капсула розблокована, Персонаж може увійти в неї (виконавши спочатку 

Кидок Шуму) через відповідну Секцію Евакуації, якщо в Кімнаті немає Маркера Несправності та 

Почвар. 

БІЛЬШЕ ПРО Секція Евакуації A — ДИВ. Опис Кімнат, СТОР. 37. 

Після того, як ви ввійшли до Рятувальної Капсули, розмістіть мініатюру свого Персонажа 

на одному з двох місць для нього на цьому Жетоні Рятувальної Капсули. 

Після цього вирішіть, чи потрібно негайно запустити Рятувальну Капсулу або почекати (можливо, 

іншого Персонажа, котрий хоче увійти в ту саму Капсулу та зайняти в ньому друге місце). 

Якщо ви запускаєте Рятувальну Капсулу негайно (або якщо ви запускаєте її в одному з 

наступних раундів) — видаліть мініатюру вашого Персонажа та Жетон Рятувальної Капсули з гри. 

Відтепер ви більше не будете брати участь у грі. Чи закінчите її з перемогою чи ні? Ви дізнаєтеся 

під час перевірки цілей наприкінці гри. 

Будь-який Персонаж у запущеній Рятувальній Капсулі завжди розглядається, ніби він прибув 

на Землю. 

ДИВІТЬСЯ ЩЕ — Кінець Гри, СТОР. 11. 

Якщо ви почекаєте, ви можете вирішити запустити Рятувальну Капсулу на початку свого 

першого ходу наступного раунду у фазі гравця. Ви також можете, якщо бажаєте, добровільно вийти 

з Рятувальної Капсули, не виконуючи жодних дій — під час вашого ходу, просто поставте мініатюру 

Персонажа назад у Секцію Евакуації, що відповідає значенню Капсули, яку ви залишаєте. Однак, 

якщо ви не запускаєте Рятувальну Капсулу на своєму ходу, це означає, що ви автоматично 

пропускаєте цей раунд. 

Якщо в той час, коли ви чекаєте в Рятувальній Капсулі, в цій Секції Евакуації з'являється Почвара, 

то всі Персонажі в Капсулах автоматично повертаються до цієї Кімнати. 

Після того, як інший Персонаж увійде до тієї ж Рятувальної Капсули, що й ви, він може вирішити 

негайно її запустити. 

Примітка: Важкі Об'єкти не займають місця в Рятувальній Капсулі. 
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РЕЖИМИ ГРИ  

СОЛО ТА КООПЕРАТИВНИЙ РЕЖИМ 

Соло Режим 
Цей додатковий режим гри було розблоковано під час кампанії з краудфандінгу. Хоча Немезіс сяє 

як стандартна, напівкооперативна гра, ви також можете спробувати вижити самостійно. 

Цей режим має свої власні спеціальні колоди — Соло / Кооперативні Цілі. На початку гри, візьміть 

дві карти з цієї колоди, замість звичайних Карт Цілей. 

Примітка: Після того, як відбудеться Перший Контакт, ви повинні вибрати одну з цих двох 

Карт Цілей. 

Важливо: У цьому режимі кількість Предметів, доступних у кожній кімнаті, зменшується вдвічі, 

округлюючись вгору (якщо Жетони Розвідки говорять про 1-2 Предмети — встановіть 

Лічильник Предметів на 1, якщо 3-4 — встановіть Лічильник Предметів на 2). 

Щоби виграти, ви повинні досягти своєї цілі та вижити. 

Повністю Кооперативний Режим 
Цей додатковий режим гри було розблоковано під час кампанії з краудфандінгу. Він призначений 

для гравців, які хочуть випробувати повну кооперативну версію гри, не боячись зради від своїх 

товаришів. 

Цей режим має свої власні спеціальні колоди — Соло / Кооперативні Цілі. На початку гри, візьміть 

по одній карті на гравця з цієї колоди, замість звичайних Карт Цілей. 

Щоби виграти гру, ВСІ ці цілі мають бути виконані, й принаймні 1 Персонаж повинен вижити. 

Примітка: Якщо є одна карта, що вимагає надсилання Сигналу — це має робити лише один 

Персонаж. Якщо є дві або більше таких вимог — багато Персонажів повинні надіслати Сигнал! 

Оживлення 

У цьому повністю кооперативному режимі, Кімнату Невідкладної Допомоги обладнано 

спеціалізованим пристроєм АвтоДок, що дозволяє екіпажу оживити будь-яку людину, близьку до 

смерті. 

Кожного разу, коли один із Персонажів помирає, інший Персонаж може взяти Жетон Трупа та 

віднести його до функціональної Кімнаті Невідкладної Допомоги. 

Гравець, чий труп перебуває в Кімнаті Невідкладної Допомоги, ставить тут мініатюру свого 

Персонажа на початку свого Ходу. Всі його Легкі Рани скидаються, і всі їхні Тяжкі Рани забинтовано. 

Важливо: Кімната Невідкладної Допомоги не функціонує, якщо на ній є Почвара чи Маркер 

Несправності. 
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ГРАТИ ПОЧВАРОЮ 
Цей режим призначений для того, щоби дозволити першому виключеному гравцеві продовжувати 

гру, керуючи Почварою. Це також трохи збільшує рівень складності для всіх інших гравців. 

Зауважте, що цей режим є необов'язковим. 

Гравець, чий Персонаж помирає першим, отримує можливість контролювати Почвар, які заразили 

корабель, і може полювати на інших гравців. 

ВАЖЛИВО: Тільки один гравець бере на себе роль Почвари — перший, хто втратить свого 

персонажа. Якщо два Персонажі помирають одночасно, гравець із меншим номер гравця отримує 

контроль над ними. 

Підготовка 
Гравець, який керує Почварами, видаляє всі компоненти свого колишнього Персонажа з гри. Він 

перемішує спеціальну Колоду Дій Гравця-Почвари та кладе її перед собою. 

Потім завершіть поточний раунд відповідно до стандартних правил. Будь-які зміни застосовуються 

лише на початку наступної Фази Гравця. 

Послідовність ходу 

Фаза Гравців 

1. Взяти Карти Дій — Гравець-Почвара отримує 3 карти. Його ліміт руки — 4 карти. 

2. Жетон Першого Гравця — Гравець-Почвара пропускається під час цієї фази (він ніколи не бере 

Жетон Першого Гравця). 

3. Ходи Гравців — Гравець-Почвара дотримується звичайного порядку гри протягом свого ходу. 

Та він може виконувати лише 1 дію (граючи карту з руки) або пасувати. 

Після того як гравець-Почвара спасував, він може зберегти 1 карту на руці та скинути решту. 

Протягом свого ходу, Гравець-Почвара може грати Карти Дій Почвар одним із трьох таких способів: 

1) Переміщення — Перемістіть будь-яку Почвару через коридор із номером вказаним на Карті 

Атака Почвар. 

Примітка: Якщо Почвара переходить до Технічного Коридору, виконайте дії згідно зі 

стандартними правилами. 

2) Атака — Виберіть будь-яку Почвару в кімнаті з Персонажем. Почвара атакує цього 

Персонажа, дотримуючись стандартних правил, за одним винятком: Гравець-Почвара 

витягує стільки Карт Атаки Почвар, скільки вказано на Карті Гравця Почвари, що грала в 

цьому раунді. Потім він грає 1 з цих Карт, а інші кладе під низ Колоди Атаки Почвар. 

3) Ефект — Виконайте ефект, описаний на Карті Атаки Почвар. 

Фаза Подій 

Майже всі кроки цієї фази пропускаються крім Треку Часу та Травм від Пожежі. 

Трек Часу 

Як і в стандартних правилах, перемістіть Маркер Часу та Маркер Самознищення (якщо його 

активовано) на 1 клітинку праворуч. 
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Травми від Пожежі 

Як і в стандартних правилах, кожна Почвара в кімнаті з Маркером Пожежі отримує 1 травму. 

Примітка: Всі інші кроки не виконуються в цьому режимі! Зокрема: 

- Почвари не атакують наприкінці раунду (але вони все ще роблять Раптові Атаки під час 

Контакту чи коли Персонажі тікають із кімнат із Почварами). 

- Карти Подій не використовуються, якщо тільки вони не були результатом дії Карти Дії 

Гравця-Почвари. 

- Немає кроку Мішка Почвар. 

Умова перемоги 

Гравець, який керує Почварами, не може цілком виграти в грі. Його мета полягає в тому, щоби 

перемогти інших гравців. Адже якщо ви вже програли, краще переконайтеся, що всі інші гравці 

отримають по заслугах! 

АЛЬТЕРНАТИВНА СТОРОНА ПОЛЯ 
Цю додаткову конструкцію судна було розблоковано під час кампанії з краудфандінгу. 

Вона надрукована на зворотній стороні поля. Ви можете грати на ній під час звичайної гри в будь-

якому режимі, та все ж вона призначена насамперед для проведення кампанії. Майте на увазі, що 

на ній важче вижити. 

Однією з особливостей цієї конструкції корабля є подвійний набір Технічних Коридорів. Вони 

працюють як зазвичай, але кожен не пов'язаний з іншим (будь-який Маркер Шуму в «червоних» 

Технічних Коридорах відокремлений від «синіх»). 

Іншою особливістю є те, що деякі Кімнати з'єднані з іншою кімнатою через пару коридорів. Вони 

відокремлені один від одного, тому будь-які Закриті Двері в одному коридорі не впливають на 

інший. 

Під час підготовки до гри встановіть Секції Евакуації A і B на вказаних місцях. Помістіть Жетон 

Розвідки долілиць на кожній Секції (коли Персонаж входить до цих Кімнат уперше, перейдіть до 

стандартної процедури Розвідки). 
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ПІДСУМОК ПРАВИЛ  

ПОСЛІДОВНІСТЬ РАУНДУ 
I. Фаза Гравців 

1) Намалюйте до 5 карт дій. 

2) Маркер Першого гравця передається гравцю ліворуч. 

3) Раунди гравців. Кожен гравець відтворюється за годинниковою стрілкою: 

- 2 дії, 

- АБО 1 Дія та пас, 

- АБО пас. 

Повторіть, поки всі гравці не спасують. 

Після пасу, гравець не бере участь у жодному наступному ходу цього раунду. 

II. Фаза Подій: 

4) Перемістіть Маркер Часу Треком Часу. 

Перемістіть Маркер Самознищення Треком Самознищення, якщо його активовано. 

5) Атака Почвар. 

6) Травми від Пожежі. 

7) Розіграти 1 Карту Події: 

• Переміщення Почвар.  

• Ефект Події. 

8) Мішок Почвар: візьміть 1 Жетон і розіграйте його ефект. 

ПЕРЕБІГ ГРИ ТА КРИТИЧНІ МОМЕНТИ 

Перший контакт 
Коли на полі з'являється перша Почвара (будь-якого типу), всі гравці повинні вибрати 1 Карту Цілі 

та скинути іншу долілиць. 

Перший мертвий Персонаж 
Після смерті першого Персонажа (будь-якого гравця) всі Рятувальні Капсули автоматично 

розблоковуються. 

Необов'язково, перший мертвий Персонаж може продовжити гру як Почвара. 

Трек Часу 
Коли Маркер Часу досягає синьої клітинки, Камери Гібернації відкриваються. 

Самознищення 
Коли Маркер Самознищення досягає жовтої клітинки, всі Рятувальні Капсули автоматично 

розблоковуються. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
Під час входу в нерозвідану кімнату: 

1) Переверніть плитку кімнати горілиць. 

2) Відкрийте Маркер Розвідки та розіграйте його ефект. Деякі ефекти можуть скасувати крок 3. 

3) Якщо в Кімнаті немає нікого, виконайте Кидок Шуму. 

ДІЇ 
Ви не можете скинути ваші жодні Карти Зараження для оплати Вартості Дії. 

Основні дії 
Скиньте 1 Карту Дій з руки, щоби виконати 1 Основну Дію. 

Скиньте 2 Карти Дії під час виконання Дії Обережне Переміщення. 

Карти дій 
Скиньте Карту Дії, яку ви хочете виконати, і сплатіть її вартість, скинувши необхідну кількість 

додаткових Карт Дій. 

Дії Кімнат 
Скиньте 2 Карти Дій зі своєї руки, щоби виконати Дію Кімнати. Неможливо виконати в Кімнатах із 

Маркером Несправності. 

Дії Предметів 
Скиньте потрібну кількість Карт Дій із руки, щоби виконати Дію Предмета. 

Деякі Предмети (лише для одного використання) також мають бути скинуті після виконання 

їхньої дії. 

ПРЕДМЕТИ ТА ОБ'ЄКТИ 

Предмети 
Звичайні Предмети переходять у ваш інвентар, тому ніхто, крім вас, точно не знає, що ви знайшли.  

Квестові предмети 

На початку гри ці карти є Квестами (лежать горизонтально), а не Предметами. 

Ви можете активувати їх, виконавши необхідний квест. 

Важкі предмети 

Ви можете переносити не більше 2 Важких Предметів, по одному на кожному Слоті Рук. 

Якщо ви хочете поміняти Важкий Предмет, який ви носите з іншим, просто скиньте його 

безкоштовно. 

Об'єкти 
Яйце Почвари, Туша Почвари, Труп Персонажа. 

Необхідні для дослідження Слабкостей Почвар. 

Вони займають Слот Руки, як Важкі Предмети. 

Коли ви скидаєте один із них, покладіть його в Кімнаті, в якій ви перебуваєте. 
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БІЙ 
Ви в Бою кожного разу, коли ви перебуваєте в Кімнаті з Почварою. 

Постріл (вартість 1) 
1) Виберіть Зброю та ціль. 

2) Скиньте Маркер Патронів з обраної Зброї. 

3) Киньте Кубик Бою: 

• Якщо ви влучили, покладіть Маркер Травм на остову мініатюри Почвари, а потім 

візьміть Карту Атаки Почвари та перевірте Ефект Травми. 

Ближня Атака (вартість 1) 
1) Візьміть 1 Карту Зараження. 

2) Виберіть ціль. 

3) Киньте Кубик Бою (результат із 2-ма влучаннями трактуються як 1-не): 

• Якщо ви влучили, покладіть Маркер Травм на остову мініатюри Почвари, а потім 

візьміть Карту Атаки Почвари та перевірте Ефект Травми. 

• Якщо ви промахнулися, Почвара завдає 1 Тяжку Рану. 

Втеча (особливе переміщення, вартість 1) 
1) Виберіть сусідню Кімнату, до якої ви хочете перейти. 

2) Візьміть Карту Атаку Почвари та розіграйте її: 

• Якщо ви помрете, покладіть Жетон Трупа Персонажа в Кімнаті, в якій перебували. 

• Якщо ви виживаєте, ви переміщуєтеся. Виконайте це переміщення як зазвичай 

(розвідайте нову Кімнату, виконайте Кидок Шуму тощо). 

АТАКА ПОЧВАР 
1) Виберіть Персонажа, що буде ціллю (той, що з найменшою кількістю карт у руці). 

2) Візьміть Карту Атаки Почвар та розіграйте її: 

• Якщо будь-який символ Почвари відповідає атакуючій Почварі, атака успішна. 

Розіграйте ефект на карті. 

• Якщо на карті немає відповідного символу, Атака була невдалою. 

СИМВОЛИ ПОЧВАР 
̶ Личинка 

̶ Повзун 

̶ Доросла Почвара 

̶ Самець 

̶ Королева 


