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ИГРА НА ГАЛАКТИЧКА КОЛОНИЗАЦИЈА И ДОМИНАЦИЈА ЗА 2-4 ИГРАЧИ 
ОД МИЛАН ТАСЕВСКИ



2

Ново време доаѓа во галаксијата. Четири од најголемите цивилизации конечно 
постигнаа вселенски погон и сега се спремни да ги воспостават нивните империи и 
доминација!

Твојата цивилизација е меѓу нив! Како нејзин лидер, мора да направиш се за да 
твојата цивилизација биде најголемата на крајот. Ова ќе го правиш колонизирајќи 
ги соларните системи и убавите небули низ галаксијата, воспоставувајќи контрола 
насекаде со своите вселенски бродови.

Планирај ја својата стратегија паметно за твојата цивилизација да стане најголемата 

во галаксијата!

Во Мали ѕвездени империи, играчите ги движат своите вселенски бродови 
на мапа составена од хексагони (полиња) наречени системи. Откакот ќе 
го придвижат својот вселенски брод, играчите го колонизираат системот 
со поставување на колонија или трговска станица. Со оваа постапка се 
добива контрола врз системот. На крајот на играта сите играчи ги добиваат 
соодветните поени за системите што ги контролираат, плус останатите можни 
бонус поени, па така играчот со најмногу поени е победник!

МАЛИ ЅВЕЗДЕНИ ИМПЕРИИ
Игра на галактичка колонизација и доминација за 
2-4 играчи од Милан Тасевски МАКЕДОНСКИ ПРАВИЛА

ЦЕл на играта
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КОМПОНЕНТИ

Видови на системи

       Овој правилник,        7 Двострани главни сектори,       4 Двострани Домашни сектори,                              

      6 Црвји дупки/Црни дупки,       15 Неоткриени системи, 96 пластични минијатури вклучувајќи                      

      4 вселенски бродови,      16 колонии и         4 трговски станици по боја (црвена, зелена, сина, 

жолта),         тетратка за поени и моливче.

ДОМАшЕН (ПОчЕТЕН) СИСТЕМ: Ова се системи од кои секој играч 
почнува да ја колонизира галаксијата. Напомена: Овие системи се сметаат како 
колонизирани системи и се бројат за територијалниот бонус, исто така даваат 
поени на противничките Трговски станици поставени до нив, но не даваат 2 поени 
на крајот на играта.

ЅВЕзДЕНИ СИСТЕМИ: Овие системи се дел од оние кои се колонизираат 
во текот на играта. Секој систем има 1-3 планети и на крајот на играат соодветно 
дава 1-3 поени.

НЕбуЛА СИСТЕМИ: Овие системи се најубавите места во галаксијата, па 
затоа цивилизациите ги сметаат за чуда на универзумот. Колку повеќе Небули 
контролира играчот, толку повеќе поени ќе добие на крајот на играта. Па така, ако 
играчот контролира една Небула од една боја ќе добие 2 поени, две Небули од 
истата боја - 5 поени и три Небули од истата боја - 8 поени. Вака се бројат поените 
посебно за секоја боја.
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ПРАзНИ СИСТЕМИ:    
Овие системи исто така можат 
да бидат колонизирани, како 
и останатите системи. Тие не 
даваат поени на крајот на играта, 
освен ако на нив има Трговска 

станица и до неа противнички системи. Исто 
така се сметаат кон територијалниот бонус.

ЦРВјИ ДуПКИ: 
Овие системи се користат за 
брзо патување од еден сектор 
во галаксијата до друг.

ЦРНИ ДуПКИ: 
Овие системи претставуваат 
огромна опасност за вселенските 
бродови поради силната 
гравитација, па затоа  бродовите 
не смеат да застануваат на 

Црните дупки или да се придвижат низ нив.

ВСЕЛЕНСКИ бРОДОВИ: Секој 
играч има на располагање 2-4 Брода, 
со кои се движи низ галаксијата.

КОЛОНИИ: Играчите ги користат за 
означување на контрола врз системот 
на кои што се поставени.

ТРгОВСКИ СТАНИЦИ: Исто 
како и Колониите - означуваат 
контрола врз системот, но даваат 

екстра поени на крајот од играта.

1. ПОСТАВуВАњЕ НА ТАбЛАta:
За првата игра, препорачуваме да играте без 
Црвји дупки, Црни дупки и/или други варијанти.

Измешешајте ги сектор и создадете ја таблата 
според дадените примери. Додадете ги 
Домашните сектори соодветно. 

КОМПОНЕНТИ 
НА ИгРАчОТ

ПОСТАВуВАњЕ 
НА таблата

ДОМАшНИ СЕКТОРИ

гЛАВНИ СЕКТОРИ
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Црвји Дупки и Црни Дупки 
Ако одлучите да играте со овие компоненти 
употребете го овој начин на поставување за 
балансирана мапа.

Поставете ги црвјите дупки и црните дупки на 
празните системски полиња.

ОСНОВНА 
МАПА зА

2-4 ИгРАчИ

ДОМАшНИ
СИСТеМИ

ОСНОВНА 
МАПА зА

2 ИгРАчИ

ОСНОВНА 
МАПА зА
3 ИгРАчИ

ВАЖНО: Модуларноста на таблата 
Ви дозволува да создавате многу 
различни мапи.

Бидете креативни и најдете го 
поставувањето на таблата кое 

најмногу Ви одговара!
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Можете да создадете 3 одвоени галаксии, низ 
кои играчите ќе може да патуваат со помош 
на Црвјите дупки.

2. ИзбЕРЕТЕ бОјА: 
Секој играч избира боја и ги зема сите 
соодветни колонии, трговски станици и 2-4 
бродови во зависност од бројот на играчи:

3. ПОСТАВЕТЕ гИ бРОДОВИТЕ:  
Играчите ги поставуваат бродовите на својот 
Домашен систем.

4. зАПОчНЕТЕ СО ИгРАњЕ!

Играта се игра низ серии кругови, почнувајќи 
од играчот кој последен бил ѕвезден император 
во некој од претходните негови животи. Ако 
нема такви играчи, почнува најмладиот играч, 
а кругот продолжува во лево.

Во основа кругот на секој играч се состои од 
овие два задолжителни чекори: 

1. ДВИжЕњЕ НА бРОД
2. ПОСТАВуВАњЕ КОНТРОЛА 

(КОЛОНИзИРАњЕ)

Движење на брод

Во овој чекор, играчот бира еден од своите 
вселенски бродови и го движи колку сака 
полиња во права линија. Бродот може да се 
движи во сите 6 насоки на шестоаголникот, 
но не може да ја смени насоката во текот на 
движењето. Кога некој брод се движи, играчот 
треба да ги земе предвид и овие неколку 
правила:

Бродот МОЖе:
>>  Да  застане во било кој неколонизиран 

>> 2 Играчи: 4 Брода
>> 3 Играчи: 3 Брода
>> 4 Играчи: 2 Брода

КАКО СЕ ИгРА
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Ѕвезден систем, Небула или празен систем, во 
правец на неговото движење
>> Да помине низ своите колонизирани системи
>> Да помине низ Црвја дупка

Бродот Не МОЖе:
>> Да помине или застане на Црна дупка
>> Да застане на Црвја Дупка
>> Да помине или застане на противнички 
колонизиран систем
>> Да застане на некој од своите колонизирани 
системи

ОшТЕТЕНИ бРОДОВИ: 
Некогаш вселенските бродови можат да бидат 
оштетени за време на играњето. Кога ќе се 
случи ова, играчот го врти оштетениот брод 
хоризонтално на полето.
Оштетените бродови можат да се движат 
најмногу 2 полиња, наместо неограничениот 
број на полиња како што е првичното правило.

Овие бродови не можат да влезат во 
Неистражени системи.

Оштетените бродови МОЖАТ да застанат за 
поправка во своите Домашни системи. Кога 
ваков брод ќе застане на домашен систем, 
тој е поправен (играчот треба да го исправи 
вертикално). Од сега па натаму тој може да се 
движи нормално.

Движење помеѓу црвји дупки:

Како што е предходно напоменато, играчот 
не може да застане со брод на Црвја дупка. 
Но сепак тој може да го движи бродот помеѓу 
соседните системи на две Црвји дупки. За да 

ПРИМЕР зА
ДВИжЕњЕ
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го изврши ова движење, бродот мора веќе да 
биде на соседен систем до некоја Црвја дупка. 
Кога ќе одлучи да го движи, играчот може да 
избере соседен систем на друга Црвја дупка, 
при тоа почитувајќи го правилото за движење 
(не може да влезе во противнички колонии и 
сл.), а занемарувајќи го правилото за движење 
во права линија. Откакот ќе се изврши 
ова движење, играчот мора да воспостави 
контрола (колонизација). Овој брод не може 
повеќе да се движи овој круг.

воспостави контрола

Откако ќе заврши со движењето на бродот, 
играчот МОРА да постави Колонија или 
Трговска станица. Вака играчот го колонизира 
полето и воспоставува контрола врз него. 
Ниеден друг играч не смее да постави Колонија 
или Трговска станица врз тој систем. Играчите 
не смеат да сменат Колонија во Трговска 
станица или обратно во текот на играта. 

Откако играчот ќе воспостави контрола врз 
систем, играта продолжува со наредниот играч. 
Секој играч МОРА да придвижи некој од своите 
бродови на неговиот круг. Доколку не може 
да придвижи ниту еден од своите бродови, 
играта за него е завршена а другите играчи 
продолжуваат, па така играта трае додека ни 
еден од играчите не може повеќе да движи и 
колонизира.

Откако ќе се одреди дека ниеден брод нема 
легално движење или сите играчи ги ставиле 
СИТе свои Колонии и Трговски станици на 
мапата, играчите може да почнат со броење 
на поените. Секој систем под контрола на 
играчите се пресметува за да се добие 
завршниот резултат според табелата: 

крај на играта

ПРИМЕР зА ДВИжЕњЕ ПОМЕѓу 
ЦРВјИ ДуПКИ
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Ѕвездени Системи:
>> 1 поен за секој еднопланетарен систем
>> 2 поени за секој двопланетарен систем
>> 3 поени за секој тропланетарен систем

Небула системи:
>> X поени за контролирање на Небули:
>> 2 поени за една Небула од иста боја
>> 5 поени за две Небули од иста боја
>> 8 поени за три Небули од иста боја
[се пресметува за секоја боја посебно]

Трговски станици:
>> 1 поен за секоја од вашите Трговски 
станици за секоја соседна противничка 
Колонија, Трговска станица или 
Домашен систем

бонус поени:
>> 3 бонус поени за играчот со најмногу 
поврзани системи во една територија
>> X бонус поени од останати плочки 
и варијанти

За полесно пресметување на поените Ви 
препорачуваме да ги запишете во тефтерот 
или со помош на мобилната апликација. Прво 
се бројат планетите, потоа небулите, трговските 
станици и на крај бонус поените. 

СОВЕТ зА ПОЛЕСНО бРОЕњЕ НА 
ПЛАНЕТИТЕ 1: 
За броење на планетите, за секој играч, почнете 
од најдолниот дел од таблата и продолжете во 
хоризонтални линии нагоре.

СОВЕТ зА ПОЛЕСНО бРОЕњЕ НА 
ПЛАНЕТИТЕ 2: 
Понекогаш, минијатурите ќе ги покријат 
симболите за планети на полињата. За полесно 
броење, бројте ги бројот на орбити (прстените) 
во еден систем наместо самите планети.
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Во случај на нерешен резултат, победник е 
играчот со најмногу непотрошени Колонии. 
Доколку сеуште е нерешен резултатот, 
победник е играчот со најмногу непотрошени 
Трговски станици. Ако и овој број е ист, 
победник е играчот со најмногу колонизирани 
планети.

ВАРИјАНТА 1 - 
НЕИСТРАжЕНИ СИСТЕМИ:

 Измешајте ги Неоткриените 
системи и со лицето надолу поставете 

ги на празните системи. Останатите вратете ги 
во кутијата без да ги гледате. Напомена: Овие 
системи се колонизираат само со употреба на 
Колонии. Доколку играчот нема колонии, не 
може да застане со своите вселенски бродови  
на овие системи.

Кога некој брод ќе застане на Неистражен 
систем, играчот го открива полето и го 
извршува неговиот ефект:

ТРОПЛАНЕТАРЕН И 
ДВОПЛАНЕТАРЕН 
СИСТЕМ: Се 
колонизираат како 
нормални системи.

ХРОМАТИчНА НЕбуЛА: 
Овој систем се колонизира 
како нормална Небула. При 
броењето на поени, играчот 
може да избере како која боја 
ќе ја искористи оваа Небула. 

Напомена: Сет од Небули не може да содржи 
повеќе од 3 Небули.

АСТЕРОИДНО ПОЛЕ: Кога 
брод ќе застане на ова поле, тој 
е оштетен. Од сега па натаму, 
ниеден друг брод не може да 
помине или застане на ова 
поле.

ЧеСТИТКИ! ИГРАЧОТ 
СО НАЈМНОГУ ПОеНИ е 

ПОБеДНИК!
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НАПушТЕНА ТРгОВСКА 
СТАНИЦА: Кога брод ќе 
застане на овој систем, го 
колонизира. На крајот на играта 
оваа Колонија се смета за 
Трговска станица. Играчот што 

го контролира овoј систем добива 1 бонус 
поен на крајот од играта.

СТАНИЦА зА гОРИВО: 
Кога брод ќе застане на овој 
систем, го колонизира. Откако 
ќе го колонизира, може да 
го придвижи својот брод на 
соседно неколонизирано поле 

и да го колонизира истото. Играчот кој го 
контролира овој добива 1 бонус поен на крајот 
од играта.

ХОЛАНСКА 
фЕДЕРАЦИјА: Кога брод 
ќе застане на овој систем, 
го колонизира. Играчот кој 
што контролира најмногу 
соседни системи на Холанската 

федерација добива 3 бонус поени на крајот 
од играта. Ако е нерешено за кој контролира 
најмногу системи, тие играчи добиваат по 2 
поени. Играчот што ја контролира Холанската 
федерација добива 2 бонус поени. 

уНИјА НА ТЕНАР: Кога 
брод ќе застане на овој систем, 
го колонизира. Секој играч што 
контролира барем еден соседен 
систем на унијата на Тенар, 
добива 2 бонус поени на крајот 

од играта. Играчот што ја контролира унијата 
на Тенар добива 2 бонус поени на крајот на 
играта.

НОРДИНСКА 
ИМПЕРИјА: Кога брод 
ќе застане на ова поле, тој е 
оштетен.

Потоа, ако играчот има колониии 
соседни до Нординската империја, си избира 
една од нив да ја уништи (да ја врати кај 
непотрошените). Ако играчот уништи колонија 
на овој начин, тој го поставува токенот на 
Нординската империја во тој систем.

Ако играчот не контролира колонии соседно 
до Нординската империја, тој може да одбере 
колонија што му припаѓа на некој друг играч 
и таа да ја уништи и го поставува токенот на 
Нординската империја на тој систем.

Nordinn Empire conquest
Token



12

Системи со токен на Нординската империја се 
сметаат за системи освоени од Нординската 
империја, па затоа, бродовите не можат 
да поминуваат или застануваат на ваквите 
системи (вклучувајќи го и оригиналнот систем 
на Нординската империја).

ВАРИјАНТА 2 - КАМПАњА:

Доколу сакате да играте повеќе пати, можете 
да ја играте оваа варијанта. Во неа ќе играте 
повеќе од 3 партии (во зависност од бројот на 
играчи), за да го одредите победникот. Пред 
почетокот на првата рунда, играчите почнуваат 
со помалку колонии и Трговски станици, во 
зависност од бројот на играчи:

>> 2 играчи - 14 Колонии и 4 Трговски станици
>> 3 играчи - 12 Колонии и 3 Трговски станици
>> 4 играчи - 10 Колонии и 2 Трговски станици

Вратете ги во кутијата останатите Колонии и 
Трговски станици.

Одредете место за означување на победникот. 
На крајот на секоја игра, победникот додава 
една од своите колонии на тоа место. Со ова 
се означува дека тој ја победил рундата и со 
тоа добива еден поен кон крајната победа, но 
затоа следната рунда ја почнува со 1 колонија 
помалку.

Победник е оној играч кој прв ќе освои 
одреден број на поени во зависност од бројот 
на играчи: 

>> 2 играчи - 5 поени
>> 3 играчи - 4 поени
>> 4 играчи - 3 поени

ВАРИјАНТА 3 - ОТВОРЕНИ 
гРАНИЦИ:

Оваа варијанта додава едно правило:

Играч може да помине преку противнички 
систем, но за тоа мора да му плати една од 
своите неискористени Колонии на играчот низ 
чиј систем поминува. Противникот не може да 
го одбие ова. На крајот на играта, играчите 
добиваат 2 бонус поени за секоја противничка 
колонија во свој посед.

бЛАгОДАРИМЕ зА ПОДДршКАТА 
И ИгРАњЕТО НА ОВАА ИгРА!

Посетете ја www.archonagames.com за повеќе 
информации
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