Dane aktualne na dzień: 24-06-2021 14:53

Link do produktu: https://www.moriongames.pl/tezeusz-mroczna-orbita-p-8404.html

TEZEUSZ : Mroczna Orbita
Cena

119,00 zł.

Numer katalogowy

266435

Producent

Portal

Opis produktu
Tezeusz: Mroczna Orbita to gra planszowa, która rzuca graczy na pokład stacji kosmicznej Tezeusz zamieszkanej przez przedstawicieli pięciu
różnych ras i frakcji. Tylko jedna z nich zdoła przetrwać piekło, które wybucha na pokładzie…

Poprowadź do boju Marinsów, używaj ciężkiej broni, zakładaj w korytarzach pułapki, rozstawiaj miny i broń ludzkości przed obcymi!
Poprowadź do boju Alienów, używaj tuneli wentylacyjnych, wyłączaj elektryczność w bazie, przeprowadzaj niespodziewane ataki na ludzi!
Poprowadź do boju Naukowców i mimo bitewnego piekła staraj się zbierać informacje o obcych rasach, ustawiaj kamery i laboratoria, by zebrać
punkty danych!
Poprowadź do boju Szaraków, przejmij kontrolę nad umysłem przeciwników, steruj ich ruchami, używaj sond, by osłabić ich siłę i wolę!
Poprowadź… o Pandorze, piątej frakcji dowiecie się później…

W grze Tezeusz gracze aktywują jeden z trzech pionów swojej frakcji i poruszają nim, by dostać się do jednego z pięciu unikalnych pomieszczeń
w grze. Pozwoli im to wywołać szturm na siły przeciwnika, przegrupować się, czy rozwinąć swoje zdolności. Każdy ruch gracza ma wpływ na
możliwości ruchu kolejnego gracza – w swojej turze gracze muszą więc nie tylko myśleć o tym, gdzie chcą się udać, ale także dokąd za żadne
skarby nie mogą dopuścić przeciwnika!

Do poszczególnych pomieszczeń w trakcie gry dołączane są karty z dodatkowymi zdolnościami i działaniem, takie jak szyby wentylacyjne
(Alieni), stanowiska bojowe (Marines), Kamery (Naukowcy), czy sondy badawcze (Szaraki). W ten sposób wraz z rozwojem gry każda z frakcji
stara się przekształcić stację Tezeusz w taki sposób, by łatwiej pokonać przeciwników. Każda frakcja ma swoją unikalną talie kart, dzięki czemu
rozgrywki są różnorodne, a Tezeusz za każdym razem wygląda nieco inaczej!

W wariancie dla 4 graczy gracze dzielą się na dwa dwuosobowe zespoły, które ścierają się na pokładzie Tezeusza. Ten niezwykle emocjonujący
wariant zapewnia wiele godzin wyśmienitej, emocjonującej zabawy.

Podstawowe informacje

Liczba graczy: 2 - 4 osoby
Wiek: od 8 lat

wygenerowano w programie shopGold

Czas gry: ok. 45 minut
Wydawca: IELLO, Portal Games
Projektant: Michał&#130; Oracz
Wydanie: polskie

Zawartość pudełka:
110 kart,
7 planszy,
12 pionów,
żetony,
instrukcja
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