
Saudações, líderes das colônias! 

 

Em breve vocês estarão enfrentando seus rivais na superfície de Gallius IV. Entendo que 

recentes eventos têm causado enorme confusão, muitos de vocês jamais dirigiram uma 

colônia antes. Mas não se preocupem, suas colônias devem crescer em suas habilidosas mãos 

(e garras). 

 

Com base numa cláusula especial do Compacto de Gallius IV, posso fornecer a todos diversas 

informações. A maior parte foi tirada dos arquivos que tenho no computador de minha nave. 

As informações sobre a tecnologia, poder militar e edifícios é precisa, mas os detalhes 

elaborados sobre cada cultura ainda são um pouco vagos -- a maior parte de meus dados vem 

de uma cartilha interstelar! Mas estas informações serão valiosas para o seu planejamento 

estratégico. 

 

Também incluí uma sinopse que explica como chegamos a esta terrível situação. Cabe a vocês 

dar fim a este impasse, e encerrar esta fervilhante luta galáctica. Se o Compacto não resolver 

nossos problemas, poderá ocorrer uma guerra tão grande como a Conquista Skirineen!  

 

Aceitem minhas humildes desculpas pela elaboração apressada deste guia. Desde que o 

Compacto foi assinado, tenho procurado a maior precisão possível de detalhes. Vejo-me na 

inesperada posição de atuar como seu consultor durante este conflito. Espero que minha 

ajuda seja considerada satisfatória. 

 

O planeta aguarda! 

 

 

-- Oolan, Observador em Gallius IV  

 

 

 

 

 

 



O PLANETA, GALLIUS IV 

 

Gallius IV está localizado num remoto sistema solar dentro do antigo Império Skirineen. Você 

passou por vários antigos destroços no espaço a caminho daqui, e algumas dessas naves 

pertenciam a civilizações arrasadas pelos Skirineen, centenas de anos atrás. E a presença 

marcante da Nebulosa Ômicron fez com que esta área do espaço ficasse basicamente 

inexplorada. A enorme nebulosa impede o rasteamento espacial da maior parte do sistema 

Gallius e dificulta as viagens espaciais.  

 

Gallius IV é um mundo altamente valioso. Sem dúvida você já sabe que em nosso universo 

cada vez menor, é difícil encontrar um planeta agradável. Algumas raças, especialmente os 

ChCh-t, estão com superpopulações crescentes em seus planetas, e um novo planeta 

representa uma importante válvula de escape. 

 

O mistério sobre Gallius IV inclui uma possível civilização arruinada que pode estar no planeta. 

Uma raça que antes viajava pelo espaço, enfrentando os perigos da nebulosa, e que acabou se 

fixando aqui. Não se sabe quem eles eram, será necessária um extenso exame das ruínas para 

descobrir. Provavelmente era uma raça fortemente oprimida pelos Skirineen. Talvez tenham 

sido arrasados por estes. Naturalmente, espero que qualquer descoberta traga uma pista 

sobre o paradeiro de meu povo, os Tolnans. Mas isto é improvável. 

 

O que trouxe todas as raças aqui foi uma pedra rúnica de origem desconhecida. Metade desta 

runa está nas mãos dos Cyth, a outra metade com os Re'Lu. Como estas raças estão à beira de 

uma guerra, é improvável que as duas metades sejam reunidas em futuro próximo. Mas eu 

pude descobrir que a runa indica que há um mundo do tipo terrestre no sistema de Gallius. 

Será fascinante acompanhar o que vamos descobrir em Gallius IV. 

 

COMO ESTE IMPASSE ACONTECEU 

 

Chega a Esfarrapada Aliança Quadra  

As pistas na metade da runa que está com os Cyth parecem revelar que há um planeta 

habitável no sistema solar Gallius. Ansiosos cientistas Cyth imaginaram todos os tipos de 

experiências bizarras que poderiam realizar com plantas e animais deste planeta 

desconhecido. Aparentemente seu líderes - os Lordes do Véu, com seus pesados mantos - 

sentiram que esta runa não era evidência suficiente para fazer uma expedição a Gallius. Apesar 

das reclamações dos cientistas, uma expedição não foi organizada até muito tempo depois. 



 

Nesse ínterim, as relações com seus antigos aliados, os gigantescos guerreiros Tarth e os 

insectóides ChCh-t, ficavam cada vez mais tensas. Muitos Tarth e ChCh-t sentiram-se 

manipulados pelos Cyth, e queriam dissolver a enfraquecida Aliança Quadra. Em uma manobra 

política, os Lordes do Véu sugeriram uma missão conjunta de pesquisa das três raças no 

Sistema Gallius. Os embaixadores Tarth e ChCh-t estavam estranhamente entusiasmados. 

Quando as três armadas chegaram a Gallius IV, esse entusiasmo teve uma triste explicação. 

 

Os planetas ChCh-t têm enormes superpopulações, e restam poucos mundos para a necessária 

colonização. Quando o Império Colmeia viu que o planeta era habitável, os ChCh-t apontaram 

suas armas para as naves Cyth e Tarth. O ataque de surpresa teve sucesso apenas em parte. Os 

Tarth, sempre à procura de novos mundos, também possuíam poderosas armas com raios 

antimatéria. Seu plano era a destruição da frota Cyth, mostrando a forte resolução dos Tarth, 

que a seguir cortariam seus laços com os Cyth para sempre. Tanto os ChCh-t como os Tarth 

lançaram um ataque quase simultâneo contra os Cyth. 

 

Naturalmente os Cyth já estavam preparados para tal situação. Quando os ataques dos ChCh-t 

e Tarth foram lançados, os Cyth eliminaram as naves avançadas com seus raios psiônicos de 

controle mental, transformando os pilotos inimigos em pobres vegetais. De repente os três 

antigos aliados estavam em guerra, e Gallius IV era o cobiçado troféu. 

 

Os Re'Lu e Humanos Correm para Gallius IV 

Os Re'Lu e os Humanos jamais se deram bem, discordando em tudo - desde fronteiras 

planetárias até como cuidar de animais de estimação. Anteriormente unidos contra a Aliança 

Quadra, já não havia quase nenhum contato entre as duas raças. Ainda estava em vigor um 

projeto conjunto entre Humanos e Re'Lu para estudo da runa de Gallius - o resto de um 

tratado de ajuda científica quase esquecido. Os Humanos e Re'Lu descobriram que a pedra 

rúnica era um mapa em código que levava ao sistema solar Gallius, na Nebulosa Ômicron. 

Ambos os grupos de cientistas rapidamente saíram de seus centros de pesquisa e transmitiram 

mensagens para casa com esta informação. 

 

A expedição Re'Lu partiu vários dias solares à frente dos Humanos, mas estes tinham mapas 

mais precisos da Nebulosa, e chegaram apenas pouco depois dos Re'Lu. Quando as duas 

gigantescas frotas voltaram do hiper salto para a velocidade normal tiveram uma enorme 

surpresa. Seus antigos inimigos da Aliança Quadra estavam destruindo-se, em volta dos 

planetas mais distantes do sistema solar. 

 



Os Humanos e Re'Lu primeiro lutaram contra as violentas forças Tarth. Mas a localização 

estratégica do planeta representava uma melhor posição de ataque. Os Humanos tentaram se 

aproximar do planeta para dominá-lo rapidamente. Os Re'Lu rechaçaram o ataque Humano e 

os últimos vestígios de uma paz entre Re'Lu e Humanos desapareceram. 

 

Mais naves foram chamadas por todos os lados. As cinco armadas recuaram, cada uma 

estabelecendo uma base em planetas mais distantes. 

 

Os Uva Mosk Aparecem 

Pequenas naves-batedoras de cada armada foram enviadas a Gallius IV. Mas cada batedor que 

tentou orbitar Gallius IV foi destruído assim que passou da lua mais distante do planeta. Uma 

enorme armada Uva Mosk apareceu. Os espiões Uva Mosk estavam acompanhando de perto 

os esforços dos Humanos e Re'Lu, e não gostaram do que viram. Quando os Uva Mosk ficaram 

sabendo de Gallius IV, sua armada chegou em segredo e estabeleceu uma base na lua mais 

distante do planeta. 

 

Eles declararam que o planeta faria parte da grande revolução ecológica dos Uva Mosk e 

enfrentaram as cinco outras raças. A frota Uva Mosk era bem maior que qualquer uma das 

outras, mas em conjunto as cinco tinham quase o dobro da força dos Uva Mosk. A armada Uva 

Mosk foi quase derrotada, e recuou. Apesar de seus planos, os Uva Mosk tornaram-se parte do 

impasse. 

 

Os Maug Descobrem a Emboscada Skirineen  

De alguma forma os Skirineen sabiam de tudo sobre as expedições a Gallius. Há suspeitas de 

que existe um satélite-espião orbitando algum planetóide -- mas isso ainda não foi provado. A 

raça que já fora um império reuniu as melhores naves do que restava de sua frota e os 

Skirineen partiram para o sistema Gallius. 

 

Eles ocuparam uma órbita remota -- exatamente no ponto em que a força gravitacional do sol 

deixa de existir, e inicia-se o vácuo espacial. Lá eles ficara, esperando pacientemente, para ver 

qual das seis armadas seria a vencedora. Quando isto ocorresse, eles fariam um rápido e 

decisivo ataque. 

 

Haverá algum segredo no planeta que os Skirineen tentam esconder? Por que razão eles iriam 

violar o tratado pós-guerra que os manteve em reclusão nos últimos 14 anos? 



 

Espiões Maug estavam acompanhando as expedições Cyth, Tarth e ChCh-t. O antigo quarto 

membro da Aliança Quadra reuniu uma grande esquadra e aproximou-se do sistema Gallius 

lenta e cuidadosamente. O sábio líder Maug posicionou sua frota na órbita extrema do sistema 

solar, acompanhando a batalha de longe. Gallius IV deixava os cientistas Maug muito 

excitados. Eles esperavam ansiosos pelas experiências médicas que poderiam fazer nesse novo 

mundo. Quem sabe, até mesmo a antiga riqueza Maug poderia ser reconquistada! 

 

Um alerta batedor Maug descobriu uma nave Skirineen e deu o alarme. Raios foram 

disparados de todos os pontos. Os Skirineen atacaram os Maug, e de repente as últimas 

fronteiras do sistema solar Gallius brilhou com raios de pura energia. 

 

O Compacto de Gallius IV é Assinado 

Todas as raças atacaram os Skirineen, dando aos Maug a oportunidade de tomar posse do 

planeta - mas estes foram imediatamente atacados pelos Cyth. Logo os Re'Lu já estavam na 

batalha, atirando contra naves Maug e Cyth. De repente todas as frotas estavam no conflito, 

lutando pela captura do planeta. 

 

A tensão cresceu em outros pontos da galáxia. Os Re'Lu começaram a tomar posição nas 

fronteiras com os ChCh-t e os Humanos. Os ChCh-t também posicionaram suas naves nas 

fronteiras de seus domínios. Os Tarth lutaram contra os Cyth numa lua do sistema Noah. 

Grandes planos estratégicos estavam sendo elaborados por líderes militares em toda a galáxia. 

 

Mas outras coisas preocupavam as armadas no sistema Gallius. Havia suficiente poder de fogo 

sobre Gallius IV para queimar quase toda sua atmosfera. Muitos mundos habitáveis já haviam 

sido destruídos durante as Guerras Quadra e a Conquista Skirineen, e perder mais um mundo 

seria impensável. Um tenso cessar-fogo foi declarado e quase todas as raças voltaram para 

suas bases. 

 

Um tratado foi redigido às pressas numa nave Tarth -- o Compacto de Gallius IV. Este tratado 

estabelece a forma para a conquista do planeta. O conflito será decidido em Gallius IV, já que 

ele é a causa das lutas. Cada armada enviará uma pequena força para colonizar parte do 

planeta. Quem construir as mais bem sucedidas colônias, ou afugentar os outros 

colonizadores, fica com o planeta. 

 



Somente os Skirineen se recusaram a assinar o Compacto. Eles foram imediatamente expulsos 

do sistema solar. No entanto, há rumores de que alguns Skirineen ficaram escondidos em 

algum ponto próximo. Sua razão para fazer isso não está muito clara... 

 

 

O COMPACTO DE GALLIUS IV 

Nós, os líderes das armadas ChCh-t, Cyth, Humanos, Maug, Re'Lu, Tarth e Uva Mosk, 

concordamos em interromper as hostilidades no espaço. Como todos nós desejamos tomar 

posse do planeta Gallius IV, o conflito será transferido para a superfície, e solucionado no 

planeta. 

 

Cada armada pode enviar uma nave colonizadora ao planeta. Os colonizadores devem ser 

selecionados a partir da armada já posicionada no Sistema Gallius. Somente quinhentos 

colonos armados apenas com pistolas Laser podem descer. No planeta haverá alimentos, 

energia, ferro e madeira. 

 

Não há limites para armas ou tecnologias. Os líderes das colônias podem desenvolver recursos 

e unidades militares de acordo com suas necessidades estratégicas. 

 

O contato intencional com os Skirineen será uma violação direta deste tratado. Somente 

Oolan, uma Tolnan da armada Re'Lu, poderá ser contatada no espaço. Ela dará avisos e 

conselhos a todos os líderes das colônias. 

 

Qualquer colonizador que prove que merece o planeta, construindo dois ou mais centros 

urbanos, tomará posse de Gallius IV. Qualquer colônia que expulsar todas as outras colônias 

do planeta também poderá tomar posse do mesmo. 

 

 

Assinaturas de todos os sete líderes militares no rodapé deste documento. 

 

      --Oolan 

 

 



DESCRIÇÕES DAS RAÇAS 

 

ChCh-t 

Planeta Original  JkNd-d 

Anos no Espaço 64 

Habilidades Especiais  

Colônias crescem rapidamente 

Produzem Unidades a uma taxa de 150%. 

Suas unidades são mais rápidas 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

Roubar Recursos 

Fraquezas 

Maus pesquisadores; Unidades de infantaria e artilharia são fracas 

 

Todos os ChCh-t nascem com um conhecimento instintivo para uma profissão específica. Como 

a maior parte dos ChCh-t só vivem de seis a nove anos, fazer um jovem ChCh-t trabalhar desde 

o início é muito importante. Geralmente é fácil encontrar uma ocupação para um jovem ChCh-

t. Quando ele já sabe qual é o seu instinto, o jovem passa por cinco semanas de treinamento 

intenso. Suas habilidades amadurecem, e o jovem começa a trabalhar. Todo o trabalho é feito 

pelo bem da colmeia e a divina glória da Mãe Rainha. 

 

Os ChCh-t não têm gênero sexual. Toda a reprodução é feita pelas Rainhas, que produzem 

várias centenas de ChCh-t de cada vez. Assim, os ChCh-t se multiplicam rapidamente, muitas 

vezes criando superpopulações nos planetas. Eles são conhecidos por suas conquistas de 

planetas, e os Re'Lu e Humanos já perderam vários planetas para os ChCh-t, durante as 

Guerras Quadra. Mas agora todos os planetas ChCh-t estão sob a ameaça de superpopulação. 

Gallius IV seria um mundo ideal para eles. 

 

Quando os ChCh-t chegam aos seis anos de idade, são avaliados para uma possível 

participação na Dança da Devora. Se um ChCh-t é considerado um fraco, mental ou 

fisicamente, é convidado para dançar. Tal convite é uma enorme honra, pois é uma celebração 

de suas vidas. Os ChCh-t enfermos são levados perante a Rainha e começam a dançar à sua 

volta o mais rápido possível. Logo eles começam a ficar cansados, e a Rainha os devora. Estas 



proteínas complexas dão à Rainha os nutrientes necessários para uma nova cria - e várias 

centenas de ChCh-t nascem após a Dança da Devora. Por esta razão, os ChCh-t não acreditam 

na morte. Eles sentem que sua essência - conhecimento e personalidade - é transmitida para a 

próxima cria. Embora os ChCh-t não tenham lembrança de uma vida anterior, a rapidez com 

que eles aprendem confere credibilidade a esta teoria. 

 

Os assuntos do dia-a-dia do governo são gerenciados por Hive Imperius, que supervisiona o 

crescimento da colmeia. Diversos ChCh-t já nascem com o potencial para liderar os demais. 

Cada um destes jovens, ou administradores, é avaliado. O mais inteligente recebe o título de 

Hive Imperius. Todos os outros administradores tornam-se conselheiros para o Hive Imperius. 

 

A sociedade dos ChCh-t tem um ritmo rápido. Eles perdem pouco tempo com palavras, 

devotando a maior parte do tempo ao trabalho. A produção é acelerada e os ChCh-t produzem 

unidades militares mais rapidamente que outras colônias. Essa cultura frenética também está 

presente em suas unidades, que se movem mais rapidamente que a maioria dos veículos. Isto 

é uma vantagem que será muito útil aos ChCh-t em Gallius IV. 

 

Mas até mesmo os ChCh-t precisam descansar e se divertir. Eles têm uma grande paixão por 

um esporte perigoso: boxe-ferrão. As lutas ocorrem entre cinco guerreiros, com seus ferrões 

embebidos numa solução atordoante. Cada guerreiro luta por si, mas com cinco no ringue, 

eventualmente dois sempre acabam lutando contra um. Os Centros Culturais sempre estão 

lotados quando um torneio de boxe-ferrão é iniciado. 

 

Como esta raça foi forçada a entrar na idade espacial pelos Cyth, há algumas áreas em que os 

ChCh-t não têm habilidade. Eles foram forçados a aprender tecnologias muito complexas antes 

de estarem prontos para isso, e portanto são um pouco lentos na pesquisa de novas 

tecnologias. 

 

Os batedores ChCh-t são muito hábeis no roubo de recursos. Eles roubam em grupos de 

zangãos, que podem carregar grandes volumes de qualquer coisa rapidamente. Eles fazem isso 

colocando um pacote de recursos em suas costas, prendendo-o com suas fortes caudas de 

ferrões. A seguir eles correm para suas colmeias onde os recursos são imediatamente postos 

em uso. 

 

História 

Os ChCh-t evoluíram em JkNd-d, um planeta semi-árido, no sistema KlKl-p. É possível que esta 

raça jamais tivesse desenvolvido a viagem espacial, mas os Cyth ficaram tão fascinados com as 



Rainhas ChCh-t que introduziram essa tecnologia à raça. Em poucos anos algumas naves 

rudimentares dos ChCh-t já estavam saindo de seu sistema solar. Muitos acidentes 

aconteceram nas primeiras viagens espaciais dos ChCh-t, mas eventualmente eles aprenderam 

direito e tornaram-se a raça viajante de hoje. 

 

O desenvolvimento do soldado ChCh-t ocorreu com as antigas civilizações da raça. Acredita-se 

que uma Rainha primeiro criou uma inteligência inferior, ao organizar soldados para defender 

sua colmeia. Com o tempo estes soldados desenvolveram um nível de autodeterminação, e 

começaram a atirar pedras uns nos outros nas batalhas. Com isto veio a diversificação do 

trabalho. Os zangãos dedicavam-se à quebra de pedras e à produção de alimentos, enquanto 

os soldados lutavam. 

 

Sabe-se que as antigas Rainhas exerciam uma espécie de controle psiônico natural sobre os 

soldados e zangãos.  À medida que o tempo passou tornou-se cada vez mais difícil para a 

Rainha manter esse controle, pois os ChCh-t tornavam-se mais inteligentes a cada nova 

geração. Há algumas evidências arqueológicas que apontam para assassinatos em massa, 

cometidos por uma Rainha para manter sua dominação. Aparentemente, se um grupo ganhava 

demasiada independência da Rainha, todos eram lançados à morte. É claro que isto 

enfraquecia o poder de uma Rainha, e era comum que tais Rainhas fossem dominadas por 

hordas rivais. Geralmente, essas colmeias rivais tinham ChCh-t mais inteligentes, muitas vezes 

liderados por um Hive Imperius. 

 

Eventualmente o físico dos ChCh-t tornou-se grosso o bastante para virtualmente bloquear 

todo o controle psiônico de uma Rainha. Hoje os ChCh-t já não têm mais os poderes psiônicos. 

Mas esta antiga habilidade fascinou os cientistas Cyth, que pousaram em JkNd-d para estudar 

os ChCh-t. Vários Cyth entraram secretamente nos aposentos da Rainha-Mãe, para poder vê-

la, mas esta reagiu rápido. Quando os zangãos ChCh-t conseguiram tirar os cientistas Cyth do 

enorme ferrão da Rainha, todos já haviam dado seu último suspiro. Os líderes ChCh-t temeram 

uma vingança, mas o último cientista Cyth morreu com um sorriso de alegria e paz... Os Cyth 

apenas mandaram uma mensagem cumprimentando os ChCh-t por sua Rainha! 

 

 

Cyth 

Planeta Original  Desconhecido 

Anos no Espaço  Desconhecido 

Habilidades Especiais 

A moral é sempre a mesma 



Missão ou Ordem Especial de Unidade 

O Comando Cyth tem a habilidade de destruir mentes 

Os batedores Cyth sabem envenenar a terra. 

Fraquezas 

Cobram menos impostos que outras raças 

 

Um som de algo sugado, misturado com uma respiração engasgada. O deslizar fácil de seus pés 

invisíveis. Vozes profundas, murmurando e rosnando. Estes são os Cyth. 

 

O fato de terem sido os membros fundadores da Aliança Quadra deu aos Cyth uma má 

reputação. Certamente eles cometeram mais do que apenas algumas atrocidades (entre as 

mais famosas está a expulsão dos Maug de seu planeta nativo),  mas muitos de seus atos 

foram meramente mal entendidos. O objetivo da maioria dos Cyth é de transformar-se em 

seres de puro raciocínio. Quando esta evolução ocorrer eles acreditam que finalmente terão 

chegado a uma idade de iluminismo. 

 

Os Cyth consideram seus corpos um transtorno ridículo -- eles até odeiam usar seus pés. 

Através da auto-disciplina, muitos Cyth podem mover-se por levitação. Os Cyth mais velhos 

são tão bons na levitação que chegam a voar pelo ar por distâncias curtas. Mas a maior parte 

dos Cyth jamais chega a tal nível de força mental, e assim o Cyth mais comum costuma 

combinar a levitação com passos muito peculiares. Os Cyth mais velhos eventualmente 

também ganham poderes mentais mais fortes. Dentro de uma certa distância, eles podem 

destruir mentes, transformando as células nervosas de um inimigo em protoplasma grudento. 

Essas vítimas sempre morrem na hora. Os Cyth mais velhos que têm esse poder sempre 

ocupam os postos mais altos entre os militares. Portanto, somente o Comando Cyth pode 

efetuar esse ataque especial. 

 

A habilidade psiônica natural dos Cyth é pequena. Eles ganham poderes psiônicos ingerindo 

um líquido que é extraído dos ovos de aranhas. A espécie aracnídea da qual eles obtêm o suco 

não é conhecida, aparentemente é uma aranha indígena apenas ao seu planeta nativo, 

também desconhecido. Eles tomam esse suco constantemente. Por alguma razão, a digestão 

intensifica os poderes psiônicos, e os Cyth aparentemente chegam a causar o vômito do 

líquido para bebê-lo novamente. Após um certo número destes ciclos, o líquido torna-se tóxico 

até mesmo para os Cyth, e a substância de cheiro horrível é expelida através de um tubo no 

peito. 

 



Essa bebida, chama de líquido Kli, é altamente venenosa e portanto é uma arma útil. Os 

batedores Cyth usam pequenos volumes de líquido Kli para envenenar grandes faixas de terra. 

Este veneno geralmente destrói uma safra, cortando o estoque de alimentos de um território 

pela metade.  

 

Os Cyth sempre estão em busca de formas para fortalecer seu líquido. Durante os velhos 

tempos da Aliança Quadra, eles colonizaram vários planetas para obter todos os tipos de 

extratos, para misturar ao líquido. Um novo planeta representa muitos novos recursos para a 

manipulação. É óbvio que os Cyth desejam dominar Gallius IV para continuar suas 

experiências. 

 

Eles sempre optaram pelo governo de um mestre psiônico eleito, o Lorde do Véu. Este sempre 

é o Cyth mais forte e com os poderes mentais mais elevados. Somente um Cyth altamente 

disciplinado pode chegar a tal nível. Devido à sua natureza secreta, os Cyth jamais abandonam 

seu Lorde do Véu. Mesmo que eles discordem das decisões de seu líder eleito, desertar a 

irmandade Cyth para entregar segredos a outra cultura é algo inimaginável. Assim, sua moral 

jamais se altera, pois estão sempre procurando novas formas de evoluir. Algum dias eles vão 

descobrir o caminho para sua transformação mental. Algum dia... 

 

História 

Os Cyth se desenvolveram num planeta desconhecido, em algum lugar do setor Umbariano. 

Sabe-se muito pouco de seu passado, até a queda de um asteróide. De acordo com a lenda (na 

qual os Cyth já não acreditam mais), o deus-lua Galesh sentiu inveja da luz brilhante de 

Aswarth, o deus-sol. Galesh atirou uma enorme pedra contra Aswarth, causando sua morte. 

Um enorme pedaço da pedra caiu sobre o planeta. Os céus ficaram no escuro para sempre, e 

aqueles que sobreviveram sofreram demais. Os diferentes grupos de Cyth culparam-se uns aos 

outros pelo ocorrido a Aswarth, e o planeta entrou em total anarquia. Muitos acreditavam que 

alguns Cyth haviam feito uma aliança secreta com Galesh, dando-lhe os poderes para 

arremessar a pedra. Comunidades mais fortes atacavam as mais fracas, com o objetivo de 

eliminar os seguidores de Galesh. Muitos Cyth morreram nessas lutas. 

 

Eventualmente a revolta transformou-se em desespero. As nuvens e a poeira jamais 

desapareciam, e a antiga civilização tornou-se mais mito que realidade. Esquecer o passado e 

aproveitar o presente entrou na moda. As tribos faziam experiências com raízes, vegetais e 

carnes, procurando tornar sua vida mais agradável e suportável. Surgiu uma economia em que 

tribos rivais competiam para ver quem desenvolvia mais prazeres sensoriais. Às vezes uma 

tribo criava algo mais especializado, e passava a vender o produto de manipulação às outras 

tribos. Eventualmente surgiram grandes mercados, chamados Consumatoriums, onde as 

pessoas iam para esquecer as tribulações da vida no planeta. Mas isto não eliminava os 



problemas, com a poeira que prejudicava seus olhos e enchia seus pulmões. Todos os Cyth 

sonhavam com uma forma de livrar-se de sua terrível existência. 

 

Havia rumores de que as antigas comunidades de seguidores de Aswarth estavam cheias de 

poções e líquidos das eras antigas. Enormes expedições foram enviadas às ruínas. Um 

explorador estava derrubando uma parede de pedra, e descobriu um pequeno aposento. 

Dentro estavam os restos mumificados de um membro da comunidade, morto havia centenas 

de anos. A múmia parecia inclinar-se para um caldeirão. Devido à temperatura e umidade do 

aposento, parte do líquido não estava evaporado. O Cyth provou do líquido, e imediatamente 

sentiu um raio de energia em sua mente. Ele acabara de se tornar psiônico, e a era moderna 

dos Cyth estava iniciada.  

 

As viagens espaciais dos Cyth surgiram por sua necessidade de aumentar o poder de seu 

líquido Kli. Eles se tornaram tão devotados a esta tarefa que colonizaram muitos planetas. 

Eventualmente eles descobriram os ChCh-t, e ajudaram-nos a desenvolver o vôo espacial. Os 

Cyth têm muito orgulho desta sua benevolência. Também foi um feito delicado conseguirem 

uma aliança com os Tarth, que originalmente queriam destrui-los. Eles só conseguiram 

apaziguar os guerreiros Tarth dando-lhes vários planetas. Mais uma vez os Cyth acreditaram 

que saíram ganhando com sua benevolência. Os Tarth já cruzavam vastos territórios da 

galáxia, e os Cyth queriam se utilizar de suas naves para a tarefa de descobrir novos mundos e 

recursos. 

 

No início os Maug hesitaram em tornar-se parceiros dos Cyth. Mas com a ajuda dos Tarth e dos 

ChCh-t, eventualmente os Maug foram persuadidos a juntar-se aos Cyth, e a Aliança Quadra 

nasceu. De acordo com os historiadores Cyth, o respeito dos Maug por eles tornou-se tão forte 

que eventualmente acabaram abandonando seu planeta nativo, Maug-hau, para que os Cyth 

pudessem realizar muitas experiências no planeta. Os Cyth os ajudaram a conquistar Arganis X, 

onde os Maug ainda vivem felizes até hoje. 

 

Infelizmente os Maug não deram valor à sabedoria Cyth. Quando a Aliança Quadra encontrou 

os Humanos e os Re'Lu, ocorreu uma série de conflitos, denominados Guerras Quadra. A 

Aliança Quadra estava facilmente derrotando as duas espécies humanóides quando os 

imprevisíveis Maug mudaram de lado. A Aliança Quadra foi derrotada e os Tarth e ChCh-t 

passaram a desconfiar dos Cyth. As relações continuaram a se deteriorar, até o atual conflito 

em torno de Gallius IV surgir. 

 

 

 



Humanos 

Planeta Original  Terra 

Anos no Espaço 317 

Habilidades Especiais  

Conseguem o dobro de renda no comércio 

Cobram 50% mais impostos que as outras raças 

Têm custos inferiores de transporte, economizando 1 crédito por viagem 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

A infantaria tem a missão Loucura 

Fraquezas 

Escândalos com os Skirineen são mais prováveis entre os Humanos. 

 

Nenhuma cultura alcançou a mesma prosperidade econômica dos Humanos. Quase toda sua 

civilização depende da manutenção de uma economia estável. Muitos humanos, chamados de 

Gurus Comerciantes, promovem brilhantes acordos entre outros humanos, e alcançam 

posições de destaque em sua sociedade. Muitas vezes eles lideram outros humanos 

encarregados de documentar os acordos promovidos pelos Gurus. Assim, a raça obtém uma 

enorme renda através do comércio. 

 

Este amor pelo comércio também criou uma nostalgia pela época da história humana chamada 

de Renascença. Nessa época o comércio passou a fazer parte mais proeminente da cultura 

humana, e eles consideram essa idade responsável pelo nascimento de sua moderna 

sociedade. A moda reflete este fato, pois a maior parte dos Humanos agora veste uma versão 

confortável das pantalonas e robes desse colorido período. 

 

Os Humanos esforçaram-se demais na melhoria de seus transportes de recursos. Seu maior 

sucesso foi a criação do Flutucar (Hovercar). Estes veículos são únicos porque queimam pouco 

combustível. Um carburador especial em seu motor na verdade dilui o combustível antes que 

este chegue aos pistões. Um tanque de combustível dura muito mais, e assim os Humanos 

reduziram os custos de transporte, economizando um crédito por viagem. 

 

Ocasionalmente ocorre uma recessão, o que causa muitas tribulações à sociedade Humana. 

Existem salvaguardas econômicas para manter o mercado acima da falência, mas infelizmente 



estas salvaguardas exigem muito do Tesouro. Acostumados a manter uma estabilidade 

econômica, os Humanos geralmente pagam mais impostos que outras raças. Ultimamente sua 

economia não anda muito bem. Os Humanos precisam de um novo incentivo ou sua civilização 

será atingida pela pior depressão galáctica desde a Era Neorenascentista. Gallius IV poderia ser 

exatamente esse incentivo. 

 

Durante a Conquista Skirineen a única lua do planeta nativo Humano foi atingida severamente 

por várias Ogivas Supernova. Um quarto da lua foi destruído, e agora um círculo branco 

envolve a Terra, seu planeta. Obviamente, o ódio contra os Skirineen é muito forte. Qualquer 

ligação com um Skirineen, por mais inocente que seja, pode causar um sério problema de 

moral. Comandantes Humanos devem sempre ter muita cautela ao lidarem com os Skirineen. 

 

Devido aos enormes problemas que esta raça enfrentou durante as Guerras Quadra e a 

Conquista Skirineen, todos os Humanos têm um forte senso de auto-sacrifício. Quando estão à 

frente de um inimigo mais forte, os Humanos preferem perder suas vidas do que ficarem sob o 

domínio de um exército invasor. Todos os soldados recebem um frasco com uma adrenalina 

especial. Quando recebem a ordem de seu Comandante, os soldados Humanos injetam-se com 

este frasco. Sua força é dobrada, tornando-os lutadores extremamente mortais. Muitas 

batalhas foram ganhas porque os soldados lutaram com esta intensidade alucinada. 

Infelizmente, o corpo humano não pode suportar essa infusão de adrenalina. Seus músculos 

eventualmente se retraem, e o soldado sofre uma intensa fraqueza. Alguns morrem e a 

maioria nunca mais pode lutar novamente. 

 

Este sacrifício pessoal é chocante para as outras culturas. No entanto, os Humanos acreditam 

piamente que isto é feito para a preservação da sociedade Humana e do indivíduo Humano. 

 

História 

Os Humanos desenvolveram-se num agradável planeta no sistema Sol. Sua antiga civilização 

iniciou-se em três principais centros, a região da Mesopotâmia, a região da Ásia Maior e a 

região Sul-americana. A região da Mesopotâmia fica próxima da junção de três grandes 

continentes, a África, Ásia Menor e Europa, por isso muitos Humanos chamam esta região de 

"Berço da Civilização". A Ásia Maior também é um centro proeminente da cultura Humana, 

pois muitas poderosas civilizações nasceram lá. A região Sul-americana atingiu um alto nível de 

desenvolvimento, e eventualmente sofreu graves reveses, especialmente com o misterioso 

desaparecimento da cultura Maia. Mas muito da história Humana também vem dessa área. 

 

Estes primeiros Humanos tinham um forte sentimento de patriotismo, pois muito de sua 

história é uma seqüência de guerras. À medida que a tecnologia Humana foi desenvolvida e 



suas civilizações amadureceram, estes conflitos aumentaram em tamanho e intensidade. No 

final da Era Neorenascentista, houve enormes guerras envolvendo muitos países da Terra. 

Estas guerras, ou Guerras Mundiais, causaram grandes carnificinas e danos à sociedade 

Humana. Mas os Humanos conseguiram sobreviver aos conflitos, mostrando a vitalidade da 

espécie. 

 

Ao mesmo tempo em que os armamentos Humanos cresciam, também aumentava a 

necessidade por uma economia estável. Guerras comerciais entre vários grupos tornaram-se 

cada vez mais comuns. Era comum surgirem desavenças nestas guerras comerciais, 

especialmente quando havia a quebra de relações entre países e embargos eram impostos. 

Mas tais problemas raramente ameaçavam a vida Humana. Os habitantes tornaram-se peritos 

nestes conflitos econômicos, e lutavam uns contra os outros para solidificar a prosperidade 

econômica. 

 

Os Humanos estavam ansiosos para conquistar o espaço. Graças a seus vizinhos telepatas, os 

Re´Lu, eles literalmente sonhavam com as viagens espaciais. Iniciando-se por volta de 1914 

(um ano terráqueo, e não galáctico), raios de telepatia Re'Lu começaram a entrar em contato 

com os Humanos. Infelizmente, poucos Humanos são telepatas. E muitas vezes as mensagens 

recebidas chegavam mutiladas, mas a falta de comunicação aumentou também porque a 

maior parte dos Humanos via estas mensagens durante seu estado especial de sonho. Como os 

Humanos não tinham uma conexão mais clara, e confundiam tudo com seus pesadelos, muitas 

pessoas imaginaram-se seqüestradas por naves Re'Lu, ou atingidas por raios, viam seu gado 

ser dissecado, etc. Os Re'Lu jamais podiam saber o real efeito de suas mensagens, porque só 

recebiam respostas na forma de imagens estranhamente violentas e bizarras. Quando os Re'Lu 

e os Humanos finalmente se encontraram duzentos anos depois em Inalga VI, acabaram rindo 

muito destes primeiros "encontros imediatos". 

 

Apesar deste primeiro contato telepático, a viagem espacial há era um sonho de muitos 

cientistas Humanos havia séculos. As obras de um tal de Jules Verne especialmente criaram 

uma grande excitação pelo espaço. Também houve uma forma de entretenimento Humano, 

por meio de fotografia contínua, que mostrava os Humanos explorando sua lua morta e outros 

pontos no espaço. Muito desse entretenimento falava de grandes batalhas entre os Humanos 

e outras espécies alienígenas. É lamentável que muitas destas predições tenham se tornado 

realidade. 

 

 

 

 



Maug 

Planeta Original Inicialmente Maug-hau, agora Arganis X 

Anos no Espaço  423 

Habilidades Especiais 

Têm Mais Tecnologias Disponíveis para Pesquisar 

Excelentes na Pesquisa 

Constróem Unidades Militares Mais Rápido 

Criam Produtos Eletrônicos Mais Rápido 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

Roubar Tecnologia 

Missão de Sabotagem 

Fraquezas 

Colonos se Revoltam ou Desertam com Mais Freqüência 

 

A habilidade tecnológica sempre foi a força da civilização Maug. Quase todos os Maug adoram 

aparelhos e mecanismos. Quando os Cyth os forçaram para fora de seu mundo nativo e para 

Arganis X, esta aptidão técnica tornou-se seu único meio de sobrevivência. Os Maug talvez já 

estivessem extintos se não tivessem sido capazes de manter-se vivos através de meios 

artificiais. Esta habilidade permite que eles criem equipamentos complexos rapidamente, e os 

cientistas Maug acabam desenvolvendo mais tecnologias muito antes de outras raças. 

 

Seus chifres sempre foram um símbolo de saúde e vitalidade. Infelizmente, poucos Maug ainda 

têm os belos chifres que distinguiam esta raça -- hoje em dia eles geralmente são apenas 

ornamentais. Perda crônica de chifres e doenças atingiram quase todos os Maug logo após sua 

chegada a Arganis X. Agora eles não podem sobreviver sem respiradores e trajes ambientais. 

Em três ou quatro semanas todos os Maug recém-nascidos começam a ter problemas de 

saúde, sem cura possível. Eles são imediatamente protegidos com um respirador no tamanho 

adequado. 

 

A razão para esse Mal-Maug ainda é desconhecida. De alguma forma o DNA dos Maug foi 

alterado, talvez em virtude dos raios V9 emanados pelo sol de Arganis. Todos os Maug sofrem 

de doenças crônicas mais leves, como resfriado e garganta inflamada, e muitos passam a vida 



toda com uma pequena febre. Dizem que a vida média de um Maug é apenas dois terços do 

que era nos tempos felizes em Maug-hau, seu mundo nativo. 

 

Os Maug tentam não pensar nesses problemas. Eles acreditam que mentes saudáveis 

eventualmente criarão corpos saudáveis. As saudações e despedidas dos Maug refletem sua 

dedicação a uma atitude positiva. Coisas como "Que sua dor de ouvido passe!", "Que suas 

pedras nos rins sejam pequenas!", "A você e à saúde de todos os Maug!" são ouvidas em 

qualquer lugar. Se um indivíduo está especialmente feliz, ele costuma terminar a conversa com 

um caloroso "Ungth!", mostrando que está saudável e pronto para enfrentar as tarefas do dia. 

 

Apesar destes esforços, muitos Maug ainda sentem-se desesperados. Alguns temem que a 

cura para o Mal-Maug jamais será encontrada. É comum que indivíduos deprimidos fiquem em 

casa. chegando ao ponto de desligar todos os seus aparelhos eletrônicos. Os líderes Maug têm 

dificuldades para manter uma força de trabalho, pois a moral às vezes fica muito baixa. É 

preciso um líder forte para manter a colônia em operação. Eles escolhem apenas os Maug mais 

saudáveis para liderar suas colônias e planetas. Chefe Maug, um título desconhecido até sua 

mudança forçada, só é dados a indivíduos razoavelmente saudáveis.  

 

Sua habilidade tecnológica traz outras vantagens. Batedores Maug são muito hábeis no roubo 

de tecnologias. Com freqüência eles ganham acesso ao computador de um inimigo, obtêm e 

gravam todas as informações necessárias em pequenos chips de grande memória, e saem 

antes que os guardas de um laboratório percebam o que aconteceu. Os batedores Maug 

também são muito bons na sabotagem de unidades militares inimigas. Eles podem 

reprogramar computadores de artilharia, levando canhões à auto-destruição. Os sistemas de 

navegação de aeronaves também são facilmente sabotados pelos Maug, causando a queda e 

explosão das mesmas na decolagem. Mas a habilidade mais devastadora é aquela em que 

batedores Maug reprogramam os sistemas de orientação de mísseis, em dois passos: a) Os 

mísseis disparam automaticamente, e b) No meio do vôo eles dão meia volta e ficam 

direcionados para sua própria base de lançamento! 

 

O recurso básico para todas estas operações está em componentes eletrônicos. A produção 

Maug dessas partes é muito mais rápida que em qualquer outra cultura. Suas técnicas de 

produção também funcionam bem com as tecnologias industriais, permitindo que eles 

produzam unidades militares um pouco mais rápido que outras raças. 

 

Embora os Maug tenham se adaptado e evoluído desde sua mudança, restaurar a saúde 

perdida é a grande esperança de todos os Maug. Talvez eles possam desenvolver os remédios 

necessários em Gallius IV. 



 

História 

As glórias da vida em Maug-hau são bem documentadas. No início de sua história eles criaram 

uma sociedade quase perfeita, essencialmente livre de guerras e intrigas. A maior parte das 

tarefas diárias era feita por sistemas automáticos. Estes sistemas variavam de um Maug para 

outro, pois cada indivíduo personalizava seu computador de acordo com suas necessidades 

pessoais. Com a eliminação da maior parte do trabalho, cada Maug podia ir atrás de seu 

interesse de vida, e muitos Maug optavam por disciplinas científicas. Dizem que a tecnologia 

em Maug-hau dobrava a cada cinco anos. 

 

Pouco antes de iniciarem suas viagens espaciais eles acabaram com o velho sistema de clãs 

que era a base de suas cidades-estado. Eventualmente desapareceu a necessidade de um 

sistema militar, à medida que as cidades se uniam para formar uma única nação. As armas só 

existiam para a polícia Maug - e para os criminosos que ela apanhava. O título de Chefe Maug 

só voltou a existir após a guerra com os Cyth, Tarth e ChCh-t. 

 

Seus chifres eram fonte de muito orgulho. Antigos quadros mostram os chifres decorados e 

tatuados em diferentes estilos coloridos. Uma velha brincadeira entre crianças Maug era o 

equilíbrio no chifre. Os jovens Maug se desafiavam para ver quem podia ficar mais tempo de 

cabeça para baixo, apoiado no chifre. Os Maug eram muito ágeis e podiam realizar acrobacias 

quase tão bem quanto os Humanos. A tragédia do Mal-Maug é ainda mais enfatizada quando 

se vê estas lembranças de seu passado. 

 

A história contemporânea Maug se inicia quando uma nave Tarth encontrou um explorador 

Maug, na fronteira do sistema solar Gotala. As relações eram cordiais entre os Maug e os 

Tarth, Cyth e ChCh-t. Mas os Maug já desconfiavam de seus novos aliados e começaram a 

construir armas. Os Tarth sempre carregavam armas, e isto convenceu os líderes Maug de que 

as coisas podiam não ser tão perfeitas no universo como era em Maug-hau.  

 

Grandes fábricas foram construídas para produzir artilharia. Espaçoportos começaram a 

desenvolver os caças estelares Maug. Nesse ínterim, embaixadores Cyth cobiçavam os muitos 

avanços dos Maug. Um Cyth chegou a imaginar que os óleos industriais Maug talvez pudessem 

aumentar a potência de seu líquido de aranha! Secretamente, líderes Cyth encontravam-se 

com os líderes Tarth, que naturalmente estavam ansiosos por uma boa guerra e tinham uma 

grande frota reunida na extremidade do sistema solar de Maug-hau. 

 



O ataque brutal chegou, mas os Maug conseguiram manter os invasores Cyth e Tarth à 

distância. Agora sem restrições, os Maug começaram a fazer experiências com várias 

tecnologias até então desconhecidas. Muitos destes equipamentos foram eficazes, mas já era 

pouco demais, tarde demais. Os ChCh-t juntaram-se à luta. Várias hordas invasoras pousaram 

no planeta, pouco a pouco fazendo os Maug perderem sua iniciativa, até serem finalmente 

derrotados. 

 

Os Cyth praticamente destruíram o mundo que os Maug levaram séculos para criar. Os 

sobreviventes Maug tentaram parar com essas atrocidades. Houve muitas rebeliões contra as 

forças de ocupação, até a paciência dos Cyth acabar. Os Maug foram transferidos para Arganis 

X, para que os Cyth pudessem continuar com suas experiências. Os Maug também foram 

forçados a entrar para a Aliança Quadra, e com relutância ajudaram nas guerras contra os 

Humanos e Re'Lu. 

 

Nesse ínterim apareceu o Mal-Maug. Eles tentaram recriar a grande sociedade que existira em 

Maug-hau, mas sua doença tornou isso impossível. Quando a Aliança Quadra começou a 

derrotar os Humanos e os Re'Lu, eles trocaram de lado. A tecnologia Maug foi produzida pelos 

Humanos, e a luta foi revertida. A Aliança Quadra eventualmente foi derrotada, mas a um 

custo enorme. Muitos planetas terráqueos foram destruídos. Enquanto isso os Maug voltaram 

a Arganis X, tentando achar uma cura para seus males. Eles agora colonizam novos mundos, 

esperando encontrar novos remédios. 

 

 

Re'Lu 

Planeta Original Ye'Midi 

Anos no Espaço 267 

Habilidades Especiais 

Percepção extrasensorial, conseguem ver mais coisas no planeta 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

Corpo de Comando Emite Ordem de Controle Mental  

Batedores com Missão de Subversão 

Fraquezas 

Unidades Militares Fracas 

 



Os Re'Lu são uma raça simbiótica. Reíta é a metade humanóide e Luíta é a metade animal. 

Estes dois organismos têm uma forte interdependência. Quase todos os Reítas são muito 

fracos e dependem da força animal Luíta para sua defesa pessoal. Mas os Luítas também 

dependem dos Reítas. Eles não têm olhos e só vêem através dos Reítas. 

 

Os Reítas e Luítas também são unidos por telepatia. O Reíta canaliza todos os pensamentos 

que podem servir de distração para o animal Luíta. Isto permite ao Reíta enfocar-se totalmente 

numa tarefa. Ao mesmo tempo, a habilidade sensorial do Luíta é transmitida ao Reíta, 

permitindo que o humanóide visualize tudo em mais detalhes. Os Re'Lu cheiram e ouvem duas 

vezes melhor que outras raças. Eles podem visualizar quase toda a superfície de um planeta 

sem equipamentos eletrônicos, chegando até mesmo a calcular o tamanho da população de 

colônias distantes. 

 

Os Luítas apreciam "pensamentos de distração" projetados telepaticamente, consideram isto 

calmante. Ondas de pensamento dos Reítas fazem os Luítas emitirem sons de prazer. A vida 

diária numa colônia Re'Lu é relaxante, e ouvem-se sons Luítas por toda parte. Estes sons de 

prazer muitas vezes são incorporados à música Re'Lu. 

 

Essa telepatia é forte o bastante até mesmo para controlar a mente de outros seres. Isto é 

especialmente feito quando o alvo está sentindo um grande medo. Uma habilidade poderosa 

nas batalhas, pois uma unidade pode ter suas mentes controladas para atacar forças amigas. O 

efeito disto é permanente. Se uma unidade controlada mentalmente sobrevive a uma batalha, 

os soldados tornam-se escravos mentais dos Re'Lu. Mas a telepatia necessária para conseguir 

isto é enorme, e somente os Re'Lu mais experientes podem fazê-lo. Todas as unidades de 

Comando Re'Lu têm esta habilidade. 

 

Embora o medo permita o total controle sobre um indivíduo, os Re'Lu também podem afetar 

outras emoções normais. Esta habilidade permite que eles transformem todas as emoções em 

ira. Muitas vezes os batedores são enviados com a missão de subverter uma população 

inimiga. Sensações de escândalo ou fome passam a dominar as mentes dos alvos, e isto faz 

com que os indivíduos se revoltem contra suas lideranças. Esta moral mais baixa se espalha. À 

medida que mais colonos ficam irados, projetam essas emoções para outros indivíduos, 

fazendo com que mais deles se revoltem contra um líder. 

 

Um telepata supremo controla todas as colônias Re'Lu. Este indivíduo é chamado de 

Supervisor. Um Supervisor recebe total controle sobre uma colônia, até que o Supremo 

Conselho Hi'Jer sinta que seus serviços não sejam mais necessários. Neste caso, um conselho 

de telepatas é eleito para dirigir uma colônia. 



 

Os Re'Lu são muito curiosos sobre a antiga civilização que habitou Gallius IV. Eles suspeitam 

que um grande segredo do universo pode estar escondido no planeta... 

 

História 

Evoluindo lado a lado com o animal Luíta, o humanóide Reíta primitivo desenvolveu uma 

dependência telepática por estas criaturas. Sua união é tão forte que se um bebê Reíta não 

recebe um animal, entra em coma em cerca de oito semanas.  

 

Foram encontrados restos de Reítas ao lado de restos de Luítas, aproximadamente do final da 

Era Metagêisica, evidenciando que os Reítas talvez tenham treinado os animais para a luta. 

Desenhos em cavernas mostram Luítas defendendo Reítas, enquanto estes atacavam criaturas 

à distância, com engenhosas catapultas e grandes lanças. Outras pinturas mostram os Luítas 

recebendo alimentos, calor e abrigo. Os Reítas foram se tornando gradualmente menores e 

mais fracos, e os Luítas cada vez mais fortes, mais perigosos e com presas maiores. Os Luítas 

primitivos tinham olhos, mas com o aumento de sua dependência pelos Reítas, seus olhos 

tornaram-se desnecessários. Eventualmente o Luíta transformou-se no animal cego atual. 

 

A civilização Re'Lu desenvolveu-se rapidamente. Os Re'Lu começaram a se agrupar, 

construindo grandes fortalezas mentais para rechaçar as enormes feras que habitam Ye'Midi, 

seu planeta nativo. Muitos conflitos históricos ocorreram nessas fortalezas. O mais conhecido 

conflito aconteceu entre Ti'ota Vi'tus e Ca'lis Na'tronis, dois engenheiros de ondas leves. 

Ambos afirmavam terem descoberto o prisma. Os dois receberam o apoio de diferentes 

grupos, e houve várias batalhas de Luítas dentro da fortaleza. Eventualmente o Supervisor 

No'ta No'ta apareceu com seus soldados. 

 

No'ta No'ta tinha um problema difícil nas mãos. Muitos Re'Lu exigiam que os rebeldes fossem 

punidos como exemplo, até mesmo sendo condenados à morte. No'ta No'ta não queria criar 

um precedente de medo entre as comunidades Re'Lu, já que um problema maior de 

criatividade e inovação estava em jogo. Por isso ele enviou os dois grupos ao exílio em 

montanhas separadas, decretando que quaisquer descobertas feitas pelos grupos não seriam 

introduzidas na cultura Re'Lu antes da morte dos rebeldes. Cinqüenta e sete anos se passaram 

até o último rebelde morrer. Um grupo de cientistas foi enviado para ver o que os grupos 

haviam pesquisado nesse tempo, e ficaram chocados. Os rebeldes haviam descoberto uma 

forma de aumentar sua habilidade telepática. Agora era possível mover pensamentos através 

de grandes distâncias, incluindo o espaço. Foi o início das viagens espaciais dos Re'Lu. 

 



Os dados recebidos por exploração telepática mantinham os astrônomos Re'Lu ocupados. 

Naturalmente um raio telepático tinha limitações. Muitas vezes os dados recebidos eram 

imprecisos, e qualquer tipo de campo espacial, como um quasar ou um buraco negro fazia o 

raio mudar de direção. As viagens espaciais físicas só começaram duzentos anos depois, 

quando os Re'Lu descobriram que os Humanos já haviam começado a viajar pelo espaço. 

 

O contato dos Re'Lu com os Humanos começou quando um raio telepático atingiu o planeta 

Terra. Com a descoberta de vida inteligente nesse setor, eles tentaram novos contatos. Os 

Re'Lu projetaram quatro imagens: 1) Um Re'Lu com os braços estendidos em gesto de 

amizade, 2) Aeronaves Re'Lu voando, 3) Uma nave Re'Lu pousando, com um indivíduo saindo, 

e 4) Um Reíta acariciando um Luíta. Mas as imagens que eles receberam dos Humanos eram 

perturbadoras. Os Humanos apareciam correndo e caindo, machucando-se. Alguns Humanos 

emitiam sons que feriam os ouvidos dos Luítas. E havia a imagem de um Humano detonando 

um dispositivo metálico, soltando um projétil. A seguir a arma era jogada ao chão, e o Humano 

saía correndo. Muitos Re´Lu chegaram a concluir que esses seres alienígenas eram 

parcialmente loucos. 

 

Houve muitos debates sobre a validade de um contato com esses seres estranhos. Mas os 

Supervisores Re'Lu sentiram que o risco era válido. Quando os Re'Lu se encontraram com os 

Humanos em Inalga VII, foi o início de um tenso relacionamento intergaláctico. A princípio o 

relacionamento foi de entusiasmo nos dois lados. Mas isso terminou quando alguns ativistas 

Humanos sentiram que os Reítas deveriam abandonar seu vínculo com os Luítas. Embora nem 

todos os Humanos tenham entendido isto, os Re'Lu ficaram muito ofendidos com tal sugestão. 

Alguns puristas Re'Lu viam os Humanos como selvagens sofisticados e começaram a tratá-los 

com desprezo. Estas atitudes jamais levaram à violência, até que eles começaram a lutar por 

causa de Gallius IV. 

 

 

Tarth 

Planeta Original Korga 

Anos no Espaço 343 

Habilidades Especiais 

Unidades Militares Muito Fortes 

Podem Produzir Mais Alimentos 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

Missão Maciça 



Fraquezas 

Batedores são péssimos espiões 

 

A guerra sempre foi a força dominante na vida Tarth. Seus gigantescos tanques, espaçonaves e 

aeronaves destruíram muitas forças inimigas. Todos os veículos Tarth são enormes, para 

acomodar seu grande peso. Assim, tais veículos costumam ser fortemente blindados, e é 

necessário um tiro devastador para arrancar um pedaço de suas unidades militares. 

 

A blindagem defensiva é apenas uma parte da superioridade militar dos Tarth. Todos os 

soldados Tarth são brutamontes com grande resistência. Eles podem transformar pedras em 

areia apenas com as mãos - e adoram usar esta técnica nas cabeças de soldados inimigos. A 

infantaria Tarth porta rifles três vezes maiores que os rifles normais, o que lhes dá uma grande 

vantagem em qualquer campo de batalha.  

 

Os Tarth adoram esmagar coisas -- especialmente edifícios. Destruir edifícios é uma disciplina 

especial de combate, e qualquer unidade de infantaria Tarth pode receber a ordem de ataque 

maciço. Estas unidades têm boa chance de destruir qualquer edifício num território. Quando 

eles atacam, ouvem-se muitos gritos de fúria. Após baterem várias vezes contra um edifício, 

eventualmente este vem ao chão. Mas os Tarth que estão no ataque não conseguem sair do 

caminho rápido o bastante, e muitos deles são esmagados pelos destroços que caem. Alguns 

Tarth escapam à destruição, mas sempre restam poucos demais, e a unidade fica basicamente 

fora de ação. 

 

Os Tarth não sabem espionar. Enquanto outras raças cavam buracos ou escondem-se atrás de 

árvores, os Tarth são grandes demais para isso. Batedores Tarth são apanhados com 

freqüência, quase sempre tentando esconder-se atrás de folhas ou pedras. Às vezes um Tarth 

consegue espionar, mas isso é tão raro que o indivíduo é proclamado herói do Império.  

 

Um Ubergeneral tem o direito de liderar uma colônia. Quando uma nova colônia é fundada, 

todos os Tarth em condições participam do evento -- a luta pela liderança. Os combatentes se 

degladiam em terríveis lutas. Não há regras. O último Tarth que restar em pé será declarado 

Ubergeneral. 

 

Os fazendeiros Tarth também produzem mais alimentos que qualquer outra raça. Com sua 

fisiologia, eles não podem passar muito tempo sem alimento, e por isso dedicaram-se ao 

estudo da agricultura acima de tudo. As fazendas Tarth produzem muito mais alimentos que as 

fazendas de outras raças. Quando os Tarth criam uma Fazenda Hidropônica e Replicadores de 



Alimentos, sua produção agrícola é meteórica, obtendo contínuas safras. Isto atende suas 

necessidades militares, assegurando que os soldados estejam bem alimentados, felizes e 

fortes. 

 

Todos os Tarth acreditam que quanto mais planetas controlarem, mais fortes eles serão. 

Gallius IV seria uma bela adição ao império Tarth. 

 

História 

O planeta nativo dos Tarth é a esfera mais agreste em que qualquer espécie inteligente 

conseguiu evoluir. Korga é enorme, tem cerca de duas vezes o tamanho do planeta gigante do 

sistema solar, Júpiter. A força da gravidade é esmagadora. A vida na superfície demorou muito 

tempo para evoluir, e somente seres gigantescos poderiam sobreviver nesse planeta. A fim de 

manter-se em pé, os Tarth chegaram a um enorme corpo, com três vezes mais 

desenvolvimento muscular que qualquer outra raça na galáxia. Até hoje os Tarth não chegam a 

ficar realmente eretos. Seus longos braços também podem ser usados como pernas. 

 

Os Tarth têm uma grande afinidade por comida. Sua principal dieta é composta de frutas 

amargas, encontradas em seu planeta nativo, especialmente a amora extremamente azeda, 

Azarga. A civilização Tarth começou quando esse povo ainda andava de quatro, em bandos, e 

passaram a plantar as amoras Azarga em grandes lotes, criando uma sociedade agrária. Eles 

comiam nessas áreas até que todos os arbustos frutíferos morressem, e viajavam para um 

novo local, colhendo sementes pelo caminho e preparando-se para a próxima vez em que 

ficariam temporariamente numa só área. 

 

A moderna sociedade Tarth foi fundada por Guh, um guerreiro que se tornou astrônomo. Guh 

era um brutamontes, líder de um poderoso bando de guerreiros. Mas numa batalha ele 

tropeçou e rolou montanha abaixo, caindo por infelicidade sobre uma lança, que penetrou 

suas costas. Imaginando-o morto, seus soldados sentiram-se motivados e conseguiram 

derrotar o bando inimigo. A noite chegou e Guh, gravemente ferido, acordou. Como sua única 

opção era exatamente olhar para os céus, ele admirou as sete lindas luas que flutuavam no 

espaço. Ele estava olhando para Tunt, uma pequena lua multicolorida, quando viu um vulcão 

entrar em erupção. Intrigado, ele olhou com mais atenção para a lua. Ele então viu o que 

pareciam ser nuvens movendo-se sobre a superfície. Guh decidiu que precisava ver muito 

mais. Buscando suas últimas forças, ele conseguiu sentar-se, arrancou a lança de suas costas e 

arrastou-se até um campo de amoras Azarga e comeu algumas, pouco a pouco recuperando 

sua vitalidade. 

 



Guh criou um telescópio rudimentar. Para sua surpresa, a lua Tunt era um mundo vivo. Ele 

começou a investigar as outras luas, e descobriu que uma delas, Nunt, parecia também 

permitir a presença de vida (o que mais tarde foi comprovado como impossível). Excitado, o 

guerreiro ferido conseguiu encontrar seus antigos companheiros. 

 

A observação das luas tornou-se uma obra para muitos Tarth. Aparelhos melhores foram 

criados e mais detalhes de Tunt foram descobertos. Os Tarth sentiam que deveriam viajar até 

Tunt e plantar amoras Azarga lá. Um importante senhor de terras, Itoth, decidiu que iria 

conquistar Tunt. Ele financiou um grande grupo de observadores das luas, para que 

construíssem uma imensa catapulta. Seu conceito era simples: se um Tarth fosse atirado alto o 

bastante, passaria do ponto de queda e no planeta e passaria a cair na direção da lua. Os 

observadores começaram a construir a catapulta, que aparentemente chegava aos 700 metros 

de altura. Infelizmente, eles não chegaram a um acordo sobre quem seria lançado para Tunt, e 

assim os cinco acabaram na catapulta. A corda foi cortada e os cinco Tarth subiram 50 metros 

no céu, caindo em seguida como uma pilha de mortos. Deste evento nasceu um dos 

provérbios Tarth: "Observadores sábios revezam-se". 

 

Mas em algumas centenas de anos eles já estavam no espaço, percorrendo toda a galáxia. 

Eventualmente eles encontraram os Cyth e juntaram-se à Aliança Quadra. Os Tarth até mesmo 

fundaram uma colônia em sua lua Tunt. A capital da colônia, Guh, tem uma gigantesca estátua 

em pedra de seu herói. Guh aparece, com a lança enterrada nas costas, olhando para os céus 

com seu telescópio. 

 

 

Uva Mosk 

Planeta Original Moska Bost 

Anos no Espaço  469 

Habilidades Especiais 

Produzem mais ferro, endurium, e madeira que outras raças. 

Produzem mais alimentos que todas as raças, exceto pelos Tarth 

Missão ou Ordem Especial de Unidade 

Todas as Unidades de Infantaria Sabem Espionar 

O Corpo de Comando Tem Missão Shaman 

Fraquezas 



Pagam Poucos Impostos 

 

Os Uva Mosk têm uma crença religiosa na natureza. Em toda sua história eles sempre 

acreditaram que os planetas são entidades vivas que apoiam a vida, e portanto devem ser 

tratados com absoluta devoção. Eles consideram-se parasitas que vivem às custas de um 

planeta. Os Uva Mosk também sentem-se horrorizados com aquilo que consideram um 

desperdício das outras raças galácticas. Eles chegam a acreditar que se não fosse pelas viagens 

espaciais, os planetas teriam matado todas as outras raças. Os Uva Mosk acreditam que seu 

modo de pensar, a Revolução Uva Mosk, pouco a pouco irá converter as outras raças para que 

sigam seu exemplo. Quando todas as raças participarem da revolução, a galáxia estará a salvo. 

 

Os Uva Mosk sentem que Gallius IV é um bom lugar para mostrar a força de sua revolução. 

Eles tentarão conquistar o planeta a qualquer custo. 

 

Eles são observadores cuidadosos, percebem qualquer variação no crescimento de plantas e 

formações rochosas. Nada escapa à sua meticulosa habilidade em topografia. Uma colônia Uva 

Mosk sempre produz mais recursos naturais que as outras. Os Uva Mosk têm vastos estoques 

de alimentos, madeira, ferro, energia e endurium. Eles só perdem para os Tarth na produção 

de alimentos. 

 

Eles são muito pragmáticos, e acreditam que será necessária muita violência para que sua 

revolução tenha sucesso. Eles sempre devotam muitos esforços ao aprimoramento das artes 

bélicas. Todas as suas unidades de infantaria são hábeis na espionagem. Os Uva Mosk 

conseguem alterar a coloração de seus corpos para mesclar-se ao ambiente. Esta habilidade 

camaleônica, combinada com suas técnicas especiais de camuflagem, torna muito difícil a 

percepção de seus batedores e infantaria. Unidades podem penetrar um território inimigo sem 

serem detectadas, e lançar um ataque de guerrilha, surpreendendo a outra colônia. 

 

Embora reconheçam que um único líder é necessário, os Uva Mosk têm dificuldade para 

aceitar a autoridade. Quanto menor o governo, melhor eles se sentem. Portanto, os Uva Mosk 

pagam poucos impostos e revoltam-se contra qualquer tentativa de aumento. 

 

Os Uva Mosk nascem como larvas de tamanho médio, com oito pernas. As quatro pernas 

traseiras crescem juntas nos primeiros quatro anos, e eventualmente um jovem Uva Mosk fica 

com a aparência de ter duas pernas, dois apêndices com garras e duas mãos. Eles são tão 

dependentes da natureza de um planeta, que enrolam seus filhotes em folhas, em noites de 

lua cheia. O poder da luz lunar tem o volume exato para seu desenvolvimento. 



 

Todos os oficiais graduados Uva Mosk são adivinhos. Realizando sua dança Shaman especial, o 

Corpo de Comando Uva Mosk pode detectar recursos naturais em qualquer território. Estas 

reservas trazem enormes bônus a qualquer edifício localizado nessa área do planeta. Os Uva 

Mosk também deixam que um indivíduo lidere sua revolução. O mais alto shaman, chamado 

Grande Hortus, protege o bem estar da colônia. Todas as responsabilidades militares e 

econômicas são entregues ao Grande Hortus, que permanece como líder da colônia, até que 

todos decidam que seus serviços não são mais necessários. O Grande Hortus então aposenta-

se e devota mais atenção aos jardins. 

 

História 

Uva Mosk significa literalmente "Da Árvore", pois eles acreditam que originalmente vieram da 

Árvore da Vida. Diz a lenda que seu planeta natal era coberto pelo deserto. Só havia vida numa 

parte do planeta, um pequeno e fértil oásis, em volta da Árvore da Vida. Os Uva Mosk foram 

criados para cuidar dessa árvore e protegê-la das tempestades de areia. A árvore chegou a 

enormes proporções, graças aos cuidados dos Uva Mosk. Dizem que o ar já era rarefeito nas 

partes mais altas da árvore. Cada Uva Mosk era responsável por um setor da árvore. 

Infelizmente, um Uva Mosk chamado Tuka Dimx era muito preguiçoso. Ele preferia tirar 

sonecas na sombra da grande árvore e sonhar sobre suas tarefas quando acordasse. A árvore 

foi ficando fraca naquele setor, já que Tuka não cuidava dele devidamente. Eventualmente um 

vento muito forte soprou, aquela parte da árvore partiu-se, e a Árvore da Vida desabou sobre 

o adormecido Tuka. Seu nome ainda é mencionado com ódio em reuniões e festas dos Uva 

Mosk. 

 

Com o tempo a Árvore da Vida apodreceu, deixando um profundo vale onde antes estava sua 

raiz. Este local é chamado Leito das Mil Lágrimas. Pedaços da Árvore da Vida foram cortados e 

transferidos a outras partes do deserto. Pequenos oásis começaram a aparecer, e logo os Uva 

Mosk já haviam transformado seu planeta num mundo habitável. 

 

Sua civilização desenvolveu-se com poucos conflitos, até a época da Descrença. Um grupo de 

sofistas concluiu que o Leito das Mil Lágrimas na verdade foi formado pelos muitos rios que o 

atravessavam, e que a Árvore da Vida era imaginária. Isto abalou a sólida fundação da 

civilização Uva Mosk, e a idéia foi imediatamente reprimida. Mas o evento causou danos, e 

logo surgiram grandes debates por causa desta idéia radical. 

 

Duas facções nasceram, os Moska (Arbóreos) e os Burka (Fluviais). Houve muitas guerras, com 

táticas de guerrilha, que devastaram tanto os Moska como os Burka. Algumas partes do 

planeta foram severamente danificadas, mas um exército vitorioso sempre tinha o cuidado de 



replantar a vegetação destruída. No final, os Moska ficaram em vantagem. Os anos de tradição 

garantiram sua força e os Burka foram expulsos para as florestas. Na véspera da segunda lua 

de 1.072 (ano Uva Mosk, e não galáctico), os Moska atacaram todas as colônias Burka. Estes 

ficaram encurralados e perderam muitos adeptos. Antigos Burka sentiram-se equivocados por 

não acreditarem na Árvore da Vida, e alguns foram justamente punidos por isso. A liderança 

Moska acolheu seus irmãos arrependidos de volta às colônias, e a era da Descrença terminou. 

 

Os Uva Mosk foram os primeiros a viajar no espaço, com o objetivo de cuidar de outros 

planetas em seu sistema solar. Primeiro eles construíram uma nave mais lenta que podia 

chegar à órbita do planeta. A seguir eles construíram grandes estações espaciais, de onde 

podiam lançar suas naves espaciais sem danificar o solo de Moska Bost, seu planeta. 

 

Moska Bost está muito distante de todos os outros planetas nativos, e por isso os Uva Mosk 

não eram conhecidos por outras raças até cerca de oitenta e sete anos atrás. Quando os Uva 

Mosk encontraram naves batedoras dos ChCh-t, iniciaram um relutante comércio com os 

insectóides. Mas como os Uva Mosk têm uma forte desconfiança de outras raças, sempre 

tiveram pouco envolvimento interstelar, satisfeitos em observar a Aliança Quadra de longe. 

Somente quando os Skirineen iniciaram suas conquistas é que os Uva Mosk entraram 

ativamente na comunidade galáctica. 

 

 

Skirineen 

Eles enviaram apenas uma mensagem aos atônitos Humanos: "Começamos". Uma Ogiva 

Supernova atingiu a lua terrestre, destruindo um quarto dela. Os destroços juntaram-se num 

anel branco em volta da Terra que existe até hoje. Esta terrível raça apareceu há menos de 

cinqüenta anos. Eles diziam serem pacíficos, estavam apenas observando o tráfego espacial 

nesta parte da galáxia, e que tinham muitas mercadorias à venda. Assim, os Skirineen fingiam 

ser mercadores. 

 

Todos os Skirineen acreditam em Galactic Qua -- sua filosofia de dominação. Eles têm três 

princípios: 1. Tudo que um Skirineen enxerga se torna propriedade do Império Skirineen. 2. 

Qualquer raça descoberta em espaço Skirineen deve ser eliminada. 3. Todo o espaço 

pertencerá aos Skirineen. 

 

Eles instalaram pequenas estações de comércio em cada parte do espaço. A primeira estação 

foi fundada em Marte, um planeta do sistema solar Humano. Outra estação foi aberta no 

sistema ChCh-t, e a seguir nos sistemas Cyth, Maug e Re'Lu. Eles ignoraram os Tarth, 



explicando que não tinham os recursos suficientes para uma base em seu império. E eles 

tentaram instalar uma estação em território Uva Mosk, mas estes recusaram-se a conceder 

autorização para uma base em qualquer parte de sua região da galáxia. 

 

O comércio com os Skirineen não foi um bom negócio. Os Skirineen eram (e talvez ainda 

sejam) comerciantes impiedosos, que pagam pouco e cobram muito. O comércio em seus 

mercados era frustrante. Mas no interesse da paz intergaláctica as raças negociavam com os 

Skirineen, esperando que eventualmente o comércio chegasse a um patamar mais justo. 

Muito sangue fora derramado durante as Guerras Quadra, e nenhuma raça queria provocar 

outro conflito. 

 

Secretamente, os Skirineen tinham outros planos. Cada base tinha um contingente secreto de 

naves. Cientistas Skirineen também avaliavam cada raça, tentando descobrir fraquezas que 

pudessem ser exploradas. 

 

Todas as bases de comércio atacaram as outras raças ao mesmo tempo. Fuzileiros invadiram o 

palácio-colmeia ChCh-t, capturando a Rainha Mãe e mantendo-a como refém. Quando 

soldados ChCh-t tentaram resgatar sua Rainha, os Skirineen cortaram um pedaço dela, e 

mandaram-no aos ChCh-t. Vários caças espaciais também voaram sobre alguns planetas Re'Lu, 

espalhando um gás mortal que matou muitos Luítas. Grandes bombas de poluição também 

destruíram alguns planetas Uva Mosk, deixando-os intimidados. Grande parte da armada 

Skirineen atacou os despreparados Maug, derrotando-os em várias batalhas. Eles também 

venderam aos Cyth um tipo de pílulas especiais, que anulava o efeito de seu líquido, 

desabilitando a capacidade Psiônica dos Cyth. Foi preciso muito tempo para restaurar a 

potência do líquido aracnídeo dos Cyth. 

 

Os Tarth foram atacados de forma convencional. Os Skirineen acreditaram que estes seriam 

bons oponentes numa grande batalha. Mas eles não contavam com a determinação dos 

Humanos, incentivados pela destruição de sua lua. Logo os Skirineen estavam enfrentando 

dois enormes exércitos em vários locais. A seguir os Uva Mosk lançaram um ataque de 

guerrilha contra eles, auxiliados pelos Maug, com suas máquinas avançadas. Eventualmente os 

Skirineen foram expulsos de volta a seu espaço original. 

 

A vingança foi violenta e os Skirineen receberam uma dura lição. Eles foram encurralados de 

volta a seu planeta original, e às luas mortas em sua órbita. O Império Skirineen foi totalmente 

arrasado, e as sete raças passaram a colonizar planetas de seu antigo império. 

 



Muitos temem que os Skirineen voltem a atacar. De alguma forma eles conseguiram reunir 

uma enorme frota, e voaram para Gallius IV. Eles devem ter alguma razão para impedir a 

colonização deste planeta. Após sua partida, várias vezes foram vistas naves translúcidas 

Skirineen na órbita de Gallius IV, aparentemente por interesse no comércio. Eles querem 

realmente negociar, ou estão aqui por outra razão? 

 

 

Tolnan 

 

Meu povo, os Tolnans, foram vítimas dos Skirineen há cerca de duzentos anos. Os Skirineen 

atacaram nossos planetas por quase meio século, e finalmente nossos recursos se esgotaram. 

Uma grande leva de Skirineen saqueou cada planeta Tolnan. Aqueles que escaparam foram 

para partes desconhecidas da galáxia. Um pequeno grupo de cerca de cem Tolnans escondeu-

se num profundo abrigo em Ga'Lia III para esperar uma nave de resgate. A nave não apareceu, 

e os Tolnans ficaram presos no subsolo. Meus bisavós estavam entre aqueles que esperaram 

pela nave. 

 

Quando os membros do Consórcio derrotaram os Skirineen em sua última conquista, 

arqueólogos Humanos e Re'Lu escavaram as ruínas Tolnan. Um grupo de Humanos estava 

escavando a área sobre o abrigo, e encontraram um pequeno grupo de nós, ainda vivos 

naquilo que restava do abrigo. Foi muita sorte nossa, pois nossos estoques estavam chegando 

ao fim. Só havia 14 Tolnans. 

 

Foi a primeira vez que vimos o céu, estrelas, sol ou horizontes. Só sabíamos dessas coisas 

através de canções e lendas. Alguns Tolnans queriam sair do abrigo, mas o temor de uma base 

Skirineen logo acima nos manteve escondidos. 

 

Estamos todos interessados em nosso "Mundo Superior". Quase todos entre nós tornaram-se 

embaixadores. Nossa missão é descobrir mais Tolnans ou encontrar pistas de onde eles 

possam estar. 

 

Os Tolnans não são humanóides. Nossa aparência já foi descrita como "três esferas 

interligadas por uma fina membrana alaranjada". Temos uma capacidade psiônica que nos 

permite projetar diferentes aparências para as criaturas que têm olhos. Jamais chegamos a 

assumir essas formas, são apenas imagens refletidas às superfícies oculares. As projeções 

Tolnan são facilmente identificáveis, pelos pontos azuis que aparecem. Todos nós assumimos a 

forma e a voz de Humanos, em homenagem ao arqueólogo que nos descobriu.  



TECNOLOGIAS 

 

TECNOLOGIAS DE RECURSOS 

 

TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS E MADEIRA 

 

Fertilizante Sintético 

Categoria--  Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico --  Um 

Custo de Pesquisa -- 50 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Nenhuma 

Tecnologia Resultante -- Ligação Molecular 

Edifícios Para Criar -- Fazenda Hidropônica 

Melhorias -- Produz alimentos mais rápido 

 

Esta eficaz mistura de hidrocarbonos e amônia elimina a necessidade de cultivar plantas no 

solo. Alimentos podem ser produzidos por hidroponia em estufas, em vez de ao ar livre, 

permitindo que os fazendeiros controlem as condições climáticas, e não que o tempo controle 

sua produção. Uma mistura em amarelo-esverdeado, o fertilizantes sintético tem um forte 

odor que pode durar por uma semana, quando é exposto ao ar. É melhor manter este 

fertilizantes em recipientes vedados. 

 

 

Replicação de Alimentos 

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 1000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Processamento de Triidium 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 



Edifícios Para Criar -- Replicador de Alimentos 

Melhorias -- Aumenta a produção de alimentos 

  

No início, quase todas as tentativas de replicação de alimentos resulta na materialização de 

um bolo azul-cinzento de protoplasma fétido. Somente após muitas pesquisas é que o 

processo de replicação produz alimentos de bom sabor. Os benefícios desta tecnologia são 

enormes, já que estes replicadores excedem em muito a produção de alimentos de uma 

Fazenda Hidropônica. Alguns indivíduos alegam que a comida replicada não é tão saborosa 

quanto a original. Mas um tempero especial, Repli-Sabor, pode ser usado na comida replicada 

para reproduzir o gosto do alimento original. 

 

 

TECNOLOGIAS DE ENERGIA e ANTI-MATÉRIA 

 

 

Fusão Nuclear 

Categoria -- Tecnologia de Recursos  

Nível Técnico -- Um 

Custo de Pesquisa -- 50 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Nenhuma 

Tecnologia Resultante -- Canhão de Fusão e Projetor de Tremores 

Edifícios Para Criar -- Unidade de Fusão 

Melhorias -- Produz mais energia 

 

A fusão a frio é uma fonte energética muito eficiente. Duas partículas nucleares são ligadas e a 

reação gera muito mais poder que a divisão atômica. A tecnologia de fusão também é usada 

na criação de duas armas -- o Canhão de Fusão e o Projetor de Tremores. Atingir a Fusão 

Nuclear permite que você construa a Unidade de Fusão, um gerador muito poderoso. 

 

Contenção de Anti-Matéria 

Categoria -- Tecnologia de Recursos 



Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Canhão de Fusão ou Ligação Molecular 

Tecnologia Resultante -- Rifle Anti-Matéria e Armas Iônicas 

Edifícios Para Criar -- Fábrica Anti-Matéria 

Melhorias -- Aumenta produção de energia e permite a produção de anti-matéria. 

 

A turbina especial e o campo de escudo necessários à contenção da anti-matéria são 

extremamente poderosos. Primeiro é criado um campo de contenção. A seguir o produto da 

anti-matéria é criado dentro desse campo. Quando a anti-matéria entra em contato com 

partículas no ar (matéria) há uma enorme explosão. O campo de contenção é rapidamente 

encolhido a uma esfera de meio metro de diâmetro. Os técnicos colocam este campo numa 

cápsula plástica rígida de transporte, ou cápsula de anti-matéria. Esta fonte de energia é 

necessária para fabricar Rifles Anti-Matéria e Armas Iônicas. 

 

 

TECNOLOGIAS DE FERRO E ENDURIUM  

 

 

Ligação Molecular  

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Fertilizante Sintético 

Tecnologia Resultante -- Contenção de Anti-Matéria, Defesa Energética, Mineração de  

   Endurium 

Edifícios Para Criar -- Perfurador 

Melhorias -- Maior extração de metais 

 



Um processo de manipulação molecular, é uma técnica que faz a ligação de moléculas a uma 

superfície poliporizada. Se houver uma superfície ampla, grandes quantidades de moléculas 

podem ser capturadas. A aplicação de maior sucesso do processo se encontra na mineração de 

metais. O perfurador é equipado com superfícies poliporizadas que atraem partículas 

derretidas de ferro para um contentor do perfurador. Estas superfícies também podem ser 

calibradas para atrair moléculas de endurium. A produção de metal aumenta muito com esta 

tecnologia. 

 

 

Rasteador Subespacial 

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 1.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Rasteador Cortex 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Edifícios Para Criar -- Magneto Subespacial 

Melhorias -- Maior extração de metais 

 

Este rasteador opera com uma tecnologia de hiperondas de rádio que analisam o subespaço à 

procura de moléculas de ferro e endurium. Quando ele encontra as moléculas, converte-as em 

energia. Esta energia é então transferida a outra câmara onde se materializa em metal. 

Operadores do Rasteador Subespacial devem usar escudos especiais para se protegerem da 

forte luz criada pelo rasteador. Este é o processo de mineração mais eficiente conhecido na 

galáxia. 

 

 

Mineração de Endurium  

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Ligação Molecular, Canhão de Fusão 

Tecnologia Resultante -- Processamento de Triidium 



Recursos Para Criar -- Endurium 

Melhorias -- Mineração de Endurium 

 

Este minério extremamente duro pode ser extraído com a utilização de um sistema de Ligação 

Molecular em rochas moídas. Endurium é um minério metamórfico que costuma ser 

encontrado em antigas florestas. Assim como o carvão vem de antigas formas vegetais, o 

endurium originalmente vem de solos florestais ricos em minerais. Embora seja encontrado 

em quantidades bem menores que o ferro, o endurium tem uma força tênsil vinte vezes maior 

que a do ferro. 

 

 

TECNOLOGIAS DE AÇO e TRIIDIUM  

 

 

Metalurgia 

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Um 

Custo de Pesquisa -- 50 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Nenhuma 

Tecnologia Resultante -- Automação, Flutovia (Hovervia) 

Recursos Para Criar -- Aço 

Melhorias -- Conversão de Ferro em Aço 

 

A metalurgia é a ciência de converter ferro em aço. Os cientistas pesquisam forjas e fornalhas 

que permitem às suas fábricas converterem minério de ferro em aço. O aço tem um valor 

cinco vezes maior que o do ferro. 

 

 

Processamento de Triidium  

Categoria -- Tecnologia de Recursos 



Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Mineração de Endurium 

Tecnologia Resultante -- Replicação de Alimentos 

Recursos Para Criar -- Triidium 

Melhorias -- Conversão de Endurium em Triidium 

 

Assim como o minério de ferro pode ser convertido em aço, o endurium pode ser refinado 

para obter-se o triidium. O triidium é uma combinação de três materiais -- ferro, endurium e 

carvão. As forjas devem ser reforçadas para suportar o calor extremo, necessário à produção 

do triidium. Esta liga é o metal mais forte conhecido na galáxia, e tem cinqüenta vezes o valor 

do ferro. 

 

TECNOLOGIAS ELETRÔNICAS 

 

Eletrônica 

Categoria -- Tecnologia de Recursos 

Nível Técnico -- Um 

Custo de Pesquisa -- 50 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Nenhuma 

Tecnologia Resultante -- Foguetes, Mísseis Terra-a-Ar, Computador Caos 

Recursos Para Criar -- Componentes Eletrônicos 

Unidades Para Criar -- Batedores, Corpo de Comando 

Melhorias -- Produção de componentes eletrônicos 

 

Universidades, Centros de Pesquisa Caos e Laboratórios Técnicos Coletivos podem produzir 

componentes eletrônicos. Seus cientistas sabem como fazer estes componentes, mas primeiro 

têm de preparar o maquinário necessário à sua produção. Componentes eletrônicos são 

recursos críticos para unidades militares importantes, o Corpo de Comando e os Batedores. 

Estas duas unidades precisam de rádios de hiperondas para transmitir informações secretas à 

sua colônia. 



 

 

MELHORIAS DE COLÔNIA 

 

TECNOLOGIAS DE RECURSOS 

 

Computador Caos 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Eletrônica 

Tecnologia Resultante -- Replicação de Metais, Inteligência Artificial 

Edifícios Para Criar -- Laboratório de Pesquisa Caos 

Melhorias -- Acelera a pesquisa tecnológica 

 

A Teoria Caos é a base destes computadores especiais. Eles aceleram em muito as pesquisas, 

com a programação de modelos de um equipamento ou processo no computador. Todas as 

possíveis falhas aleatórias, até mesmo as mais extremas, são indicadas no modelo. Isto 

permite uma correção antecipada. A fim de computar rapidamente, os Computadores Caos 

devem ter um imenso banco de memória. As mídias eletrônicas não conseguem guardar todos 

os dados necessários, somente o tecido neural orgânico contém a memória suficiente. Este 

tecido é criado sinteticamente, no tamanho necessário a cada computador. Com um toque de 

humor grotesco, os cientistas costumam moldar esta massa de tecido neural no formato de 

um cérebro real. 

 

O sistema operacional que é usado nestes computador, conhecido como XOS (uma espécie de 

abreviação de "Chaos Operating System"), também acelera a fabricação de componentes 

eletrônicos. O programa XOS ainda tem uma ferramenta especial de conexão com as máquinas 

de produção. 

 

 

 



Rasteador Cortex  

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Inteligência Artificial 

Tecnologia Resultante -- Rasteador Subespacial, Blindagem, Invisibilidade 

Edifícios Para Criar -- Laboratório Técnico Coletivo 

Melhorias -- Acelera a pesquisa tecnológica 

 

Esta conexão mental é feita por um Modem de 1.340.000 Baud, que permite a dois ou mais 

indivíduos interligarem suas mentes. Isto traz uma comunicação rápida e instantânea. Mentes 

em grupo e redes de computadores funcionam em total harmonia -- resolvendo rapidamente 

muitos problemas complexos, num ambiente de puro intercâmbio de dados. Mas os 

participantes podem ouvir pensamentos mais pessoais, o que pode deixar alguém muito 

irritado. Felizmente há um programa de filtragem conhecido como BarraMente, que rasteia os 

dados sendo transferidos. Quaisquer pensamentos que contenham palavras relacionadas ao 

assunto em pauta são transmitidos; pensamentos com palavras não relevantes ao problema 

são bloqueados. 

 

 

TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS 

 

Automação 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Metalurgia 

Tecnologia Resultante -- Replicação de Metais, Inteligência Artificial 

Edifícios Para Criar -- Fábrica Automatizada 

Habilidades Especiais -- Acelera a Produção de Unidades Militares 

 



Você pode acelerar a produção industrial com este sistema computadorizado. Estas linhas de 

montagem movem os recursos rapidamente para todas as máquinas de uma fábrica. Quando 

um volume de recursos é necessário para a produção de uma unidade militar, essa quantidade 

é levada à máquina específica. Este programa também redireciona materiais quando há um 

problema na linha de montagem. Esta tecnologia é compulsória, se você deseja produzir 

material de artilharia às pressas. 

 

 

Inteligência Artificial  

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Computadores Caos, Automação 

Tecnologia Resultante -- Rasteador Cortex 

Edifícios Para Criar -- Fábrica Robótica 

Melhorias -- Acelera produção numa fábrica 

 

Robôs mais simples podem ser construídos para supervisionar as linhas de montagem numa 

fábrica. Estes robôs têm vários braços, mais flexíveis que um braço normal. À medida que 

armas, componentes e peças de motores passam por estes robôs, são inspecionados por seus 

olhos eletrônicos. Se um defeito é detectado, um braço apanha o objeto defeituoso e joga-o 

numa esteira rolante que está logo atrás. Quase todos os operários agora passam seus dias 

dentro de salas envidraçadas, controlando o trabalho de seus robôs. Alguns operários já 

chegaram a instalar um robô que sabe servir oooooomi, um refrigerante muito popular. 

 

 

Replicação de Metais 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Computadores Caos, Automação 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 



Edifícios Para Criar -- Estação de Replicação 

Habilidades Especiais -- Acelera produção de unidades militares 

 

Similar à replicação de alimentos, a replicação de metais permite que você duplique aço e 

triidium. Quando o metal é levado à fábrica, ele passa por um replicador de metais. O volume 

de metal que você tem em sua fábrica instantaneamente passa a ser o dobro. Este metal é 

então usado na produção de suas unidades. Estações de Replicação realmente podem 

melhorar em muito a produção. 

 

Deve ser observado, no entanto, que embora alimentos e metais possam ser replicados, 

animais complexos não podem. Aparentemente há muita perda no processo. As experiências 

com clonagem de animais ou seres pensantes só deram resultados grotescos. 

 

 

TRANSPORTES 

 

 

Flutovia (Hovervia) 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Metalurgia 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Melhorias -- Reduz custos de transporte em um crédito por viagem 

 

Estas rodovias High-Tech dão aos Flutucars (ou Hovercars) uma superfície plana para viajar, 

reduzindo os custos de transporte em um crédito por viagem. As Flutovias (Hovervias) têm 

pequenos furos na parte superior. O ar é forçado através dos furos, aumentando a velocidade 

dos veículos.  

 

 



Transportadores 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Sete 

Custo de Pesquisa -- 5.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Raio Anti-Matéria, Invisibilidade Avançada 

Tecnologia Resultante -- ? 

Melhorias -- Elimina custos de transporte e aumenta o alcance de viagem das unidades 

militares 

 

Quando esta tecnologia já está disponível, estações de transporte são criadas em todas as 

partes de sua colônia. Com o tamanho de um armazém, os transportadores deixam os 

materiais em nível molecular. Estes podem então ser transmitidos por grandes distâncias 

através de uma corrente molecular, até outra estação onde são rematerializados. Isto elimina 

todos os custos de transporte. Os transportadores também têm outro uso importante. O 

combustível pode ser levado dentro dos tanques de combustível de uma unidade militar. 

Quando esta pesquisa é completada, as duas habilidades tornam-se imediatamente 

disponíveis.  

 

Este dispositivo é favorito entre os Humanos. Muito tempo atrás um entretenimento que era 

mostrado em forma de vídeo mostrava um absurdo dispositivo similar. Estes transportadores 

fictícios podiam teletransportar e rematerializar seres vivos! Muitos cientistas humanos 

divertem-se com isso, já que o teletransporte de tecido vivo é impossível. Os resultados do 

outro lado não são nada agradáveis. 

 

 

SISTEMAS DE DEFESA 

 

Sistema de Defesa de Energia 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Ligação Molecular 



Edifícios Para Criar -- Defesa de Energia 

Melhorias -- Protege a colônia com um campo de força energética 

 

Estes dispositivos emitem um forte escudo que pode proteger uma colônia. Graças à Ligação 

Molecular, partículas de energia podem ser projetadas no ar. Estas partículas são interligadas, 

criando uma parede de energia que facilmente reflete raios laser. É mais ou menos eficaz 

como o Canhão de Fusão, e portanto também podem refletir raios de fusão até um certo 

ponto. Os raios bloqueados por esta energia explodem de forma inofensiva. 

 

 

Sistema de Defesa Anti-Matéria 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 1.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Sistema de Vigia Orbital 

Edifícios Para Criar -- Sistema de Defesa Anti-Matéria 

Melhorias -- Protege a colônia com um campo de força anti-matéria 

 

Os Refletores de Anti-Matéria utilizam um campo de contenção de anti-matéria em duas 

camadas. Irradiando um pequeno volume de anti-matéria na atmosfera (cercada pelo campo 

de contenção em camada dupla), estabelece-se um epicentro. O campo de contenção passa a 

cobrir uma área estabelecida. Campos de Contenção de Anti-Matéria são facilmente 

penetrados por qualquer raio de energia. Mas quando o campo de contenção é quebrado, a 

energia entra em contato com a anti-matéria -- neutralizando o raio de energia. 

 

 

SISTEMAS DE VIGIA 

 

 

Sistema de Vigia Orbital 

Categoria -- Melhoria de Colônia. 



Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Foguetes 

Tecnologia Resultante -- Sistema de Defesa Anti-Matéria 

Edifícios Para Criar -- Silos de Ataque 

Habilidades Especiais -- Dá melhor visão do planeta 

 

Assim que você tenha adaptado os recursos em Gallius IV para fazer foguetes de órbita 

inferior, você pode ordenar a seus cientistas que criem este sistema de satélites. Eles 

permitem uma visão mais detalhada do planeta. Todos os Centros Urbanos ficarão visíveis, 

assim como suas populações. Quase todas as unidades militares também serão visíveis, e você 

saberá se alguém está planejando um ataque. 

 

Já que silos mais profundos são precisos para lançar os foguetes, você também pode construir 

o devastador Silo de Ataque Anti-Colônia. Estes grandes silos produzem ogivas duas vezes mais 

rápido que uma Base de Mísseis. 

 

 

TECNOLOGIAS MILITARES 

 

 

TECNOLOGIAS DE INFANTARIA 

 

Mísseis Terra-a-Ar 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Eletrônica 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Soldado Lançador de Mísseis 



Habilidades Especiais -- Ataca alvos na terra e ar 

 

Equipe sua infantaria com mísseis lançados manualmente, para destruir naves inimigas. Estes 

mísseis têm um sistema de propulsão diferente, que usa ar e combustível. Ao ser disparado, o 

míssil libera uma carga de ar comprimido, que lança o míssil a sete metros do lançador -- 

evitando o risco de que ele seja queimado. Nesse ponto o combustível entra em ignição e o 

míssil segue na direção do alvo. Um pelotão de Soldados MTA, ou Mísseis Terra-a-Ar quase 

sempre conseguem destruir naves inimigas, o que os torna a mais eficaz defesa antiaérea. 

Soldados MTA também podem atacar unidades terrestres. Eles são ótimos para destruir 

Canhões Laser. 

 

 

Rifle Anti-Matéria 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Contenção de Anti-Matéria 

Tecnologia Resultante -- Raio Destruidor 

Unidades Para Criar -- Soldados 

 

Este rifle dispara um pequeno campo de contenção de anti-matéria. Qualquer matéria atingida 

por este campo é imediatamente transformada em energia. Embora o raio só tenha a duração 

de 1,5 segundos, quase sempre ele elimina números significativos de infantaria, artilharia e 

qualquer outro oponente. Os Soldados de Ataque são armados com estes rifles. Eles 

representam uma ótima força de invasão. 

 

 

Blindagem de Ataque 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 1.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Rasteador Cortex 



Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Soldados de Ataque 

 

A Blindagem de Assalto é um sistema pessoal de escudo que não deixa qualquer parte do 

soldado exposta. Embora difícil de construir por seu pequeno tamanho e alto consumo de 

energia, a Blindagem de Ataque é o escudo mais eficaz para seus soldados. Os Soldados de 

Ataque compõem a mais agressiva unidade que você pode enviar à luta, com amplas 

habilidades de ataque e defesa. 

 

 

TECNOLOGIAS DE ARTILHARIA 

 

Canhão de Fusão 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Fusão Nuclear 

Tecnologia Resultante -- Contenção de Anti-Matéria, Defesa de Energia, 

    Mineração de Endurium 

Unidades Para Criar -- Canhão de Fusão 

 

Estes canhões móveis contêm um pequeno reator de fusão. Quando disparado, o canhão 

permite a ligação de dois átomos radiativos, liberando uma enorme energia. Esta energia sai 

por um cano que a transforma em raio de energia. Os operadores do canhão usam escudos 

especiais, para que não sejam afetados pela radiação. A tecnologia de escudo contra radiação 

é a base da pesquisa para a Contenção de Anti-Matéria e Sistemas de Defesa de Energia. 

 

 

Raio Destruidor 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Cinco 



Custo de Pesquisa -- 1.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Rifles Anti-Matéria 

Tecnologia Resultante -- Raio Anti-Matéria 

Unidades Para Criar -- Canhão Destruidor 

 

Um raio de fusão dentro de um campo de contenção cria o volátil Raio Destruidor. Estes raios 

demandam grandes equipamentos para funcionar, e portanto só podem ser usados como 

arma de artilharia. O Canhão Destruidor é terrível, penetra facilmente Refletores de Energia, 

Tanques Laser e Canhões de Fusão. Forte o bastante para desintegrar grandes pedaços de 

metal, muitas vezes veículos militares parcialmente danificados acabam batendo em seus 

companheiros durante a batalha -- causando mais destruição. Uma arma obrigatória para 

qualquer comandante que pretenda lançar um ataque. 

 

 

Raio Anti-Matéria 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Seis 

Custo de Pesquisa -- 2.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Raio Destruidor 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Canhão Holocausto, Ogiva Supernova 

 

Esta é a tecnologia mais destrutiva da galáxia. Vários planetas ainda estão se recuperando da 

carnificina criada por esta tecnologia bélica. Raios de Anti-Matéria são versões muito maiores 

daqueles usados em Rifles Anti-Matéria. Esta tecnologia dá um formato maior e mais forte aos 

campos de contenção de anti-matéria. Isto permite que você lance grandes volumes de anti-

matéria contra os coitados de seus inimigos. O nome muito adequado de Canhão Holocausto 

pode deixar um campo de batalha em chamas. Muito pouco pode deter estas máquinas da 

morte -- exceto, é claro, por outros Canhões Holocausto. 

 

Mas a arma definitiva, no entanto, é a Ogiva Supernova. A ogiva contém cinco unidades de 

anti-matéria. Um mecanismo de disparo similar àquele encontrado no Canhão Holocausto 



lança as unidades para longe do ponto de impacto. As cinco unidades de anti-matéria batem 

no chão, causando uma enorme e devastadora explosão. 

 

 

TECNOLOGIAS NAVAIS 

 

 

Projetor de Tremores 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Fusão Nuclear 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Edifícios Para Criar -- Hidroporto 

Unidades para Criar -- Couraçado Lançatremor 

 

Estas parabólicas levam a tecnologia do diapasão ao extremo. Elas emitem ondas sonoras a 

uma freqüência incrivelmente alta, que somente algumas espécies de marsupiais em Balta III 

podem chegar a ouvir o som. Estas ondas agitam o ar. Qualquer superfície condutora que 

estiver no caminho destas ondas (tal como metal ou madeira) começa a vibrar. Os pontos 

fracos no material, que não possam suportar o estresse começam a se romper. Assim, 

aeronaves atingidas por ondas de tremor partem-se na hora. Rebites nos cascos de navios são 

liberados, criando enormes buracos que deixam a água do mar entrar na embarcação. O navio 

que leva estas armas é o Couraçado Lançatremor, e com ele você pode dominar os mares. 

 

Os Projetores de Tremores também são necessários na construção de Hidroportos. Parte da 

programação necessária aos Projetores de Tremores está na codificação de algumas máquinas 

de fabricação de navios, por isso você precisa desta tecnologia antes de poder construir um 

Hidroporto. 

 

 

Armas Iônicas  



Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Contenção de Anti-Matéria 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Portanaves Lançatremor, Ogiva Quebraterra 

 

Este grande raio de energia concentra os efeitos de uma tempestade iônica. Um pequeno 

acelerador de energia, dentro do projetor de raios, aumenta a velocidade das partículas 

iônicas. Quando liberadas, estas partículas implodem, alimentando-se da nova energia e 

criando um raio ainda maior. Qualquer componente elétrico no caminho do raio 

imediatamente é desligado. Isto faz com que motores de aeronaves e máquinas de navios 

deixem de funcionar. Partículas iônicas também vaporizam o núcleo de células vegetais e 

animais. Isto mata qualquer coisa que esteja na trilha do raio. Portanaves Lançatremor são 

armados com canhões de raio iônico, e portanto não podem ser construídos sem esta 

tecnologia. E a Ogiva Quebraterra usa um raio iônico para penetrar o solo antes de explodir. 

 

 

TECNOLOGIAS DE AERONAVES 

 

 

Bomba Clarão 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Foguetes 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Bombardeiro Clarão 

 

A Bomba Clarão tem esse nome pois sua explosão é muito parecida em intensidade ao clarão 

do sol. Dentro da bomba há uma mistura volátil de compostos à base de hidrogênio e enxofre. 



A explosão é forte o bastante para arrasar edifícios e causar danos às unidades. Esta arma é 

uma ótima forma de amolecer a resistência do inimigo. Ela é disparada de uma aeronave 

especialmente criada para isso, o Bombardeiro Clarão. 

 

 

Invisibilidade 

 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Cinco 

Custo de Pesquisa -- 1.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Rasteador Cortex 

Tecnologia Resultante -- Invisibilidade avançada 

Unidades Para Criar -- Nave de espionagem Supernova 

Habilidades Especiais -- Aeronave invisível 

 

Uma tecnologia que consegue bloquear quase todos os dispositivos de rasteamento. Seu 

equipamento redireciona todas as ondas, fazendo com que elas não captem a nave. A 

invisibilidade é mais eficaz em naves rápidas, com poucas chances de detecção. A nave de 

espionagem Supernova usa muito bem a invisibilidade, e pode espionar com sucesso em 

outros territórios. 

 

 

TECNOLOGIAS DE MÍSSEIS 

 

 

Foguetes 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Dois 

Custo de Pesquisa -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Eletrônica 



Tecnologia Resultante -- Bomba Clarão, Combustível Neutriônico 

Edifícios Para Criar -- Base de Mísseis 

Unidades Para Criar -- Ogivas Múltiplas 

 

O combustível para foguetes deve ser pesquisado antes que você construa mísseis. Seus 

cientistas devem primeiro encontrar os compostos do combustível. Quando isso ocorre, você 

pode iniciar a construção da Base de Mísseis. Isso vai deixar seus inimigos nervosos, pois agora 

você já pode começar a produzir as Ogivas Múltiplas. 

 

 

Armas Iônicas 

Categoria -- Tecnologias Militares 

Nível Técnico -- Quatro 

Custo de Pesquisa -- 500 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Contenção de Anti-Matéria 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Portanaves Lançatremor, Ogiva Quebraterra 

 

Este grande raio de energia concentra os efeitos de uma tempestade iônica. Um pequeno 

acelerador de energia, dentro do projetor de raios, aumenta a velocidade das partículas 

iônicas. Quando liberadas, estas partículas implodem, alimentando-se da nova energia e 

criando um raio ainda maior. Qualquer componente elétrico no caminho do raio 

imediatamente é desligado. Isto faz com que motores de aeronaves e máquinas de navios 

deixem de funcionar. Partículas iônicas também vaporizam o núcleo de células vegetais e 

animais. Isto mata qualquer coisa que esteja na trilha do raio. Portanaves Lançatremor são 

armados com canhões de raio iônico, e portanto não podem ser construídos sem esta 

tecnologia. E a Ogiva Quebraterra usa um raio iônico para penetrar o solo antes de explodir. 

 

 

Raio Anti-Matéria 

 

Categoria -- Tecnologias Militares 



Nível Técnico -- Seis 

Custo de Pesquisa -- 2.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Raio Destruidor 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Unidades Para Criar -- Canhão Holocausto, Ogiva Supernova 

 

Esta é a tecnologia mais destrutiva da galáxia. Vários planetas ainda estão se recuperando da 

carnificina criada por esta tecnologia bélica. Raios de Anti-Matéria são versões muito maiores 

daqueles usados em Rifles Anti-Matéria. Esta tecnologia dá um formato maior e mais forte aos 

campos de contenção de anti-matéria. Isto permite que você lance grandes volumes de anti-

matéria contra os coitados de seus inimigos. O nome muito adequado de Canhão Holocausto 

pode deixar um campo de batalha em chamas. Muito pouco pode deter estas máquinas da 

morte -- exceto, é claro, por outros Canhões Holocausto. 

 

Mas a arma definitiva, no entanto, é a Ogiva Supernova. A ogiva contém cinco unidades de 

anti-matéria. Um mecanismo de disparo similar àquele encontrado no Canhão Holocausto 

lança as unidades para longe do ponto de impacto. As cinco unidades de anti-matéria batem 

no chão, causando uma enorme e devastadora explosão. 

 

 

MELHORIAS DE UNIDADES 

 

 

Combustível Neutriônico 

Categoria -- Melhoria de Colônia 

Nível Técnico -- Três 

Custo de Pesquisa -- 250 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Foguetes 

Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Edifícios Para Criar -- Bases aéreas militares 

Habilidades Especiais -- Maior autonomia de vôo 



 

 

O combustível de aviação pode ser modificado fundindo-se partículas neutriônicas dentro de 

uma molécula padrão de hidrocarbono. Surge o Combustível Neutriônico, de alta octanagem, 

que aumenta a autonomia de vôo em um território. E se você tem roupas que cheiram mal 

pelo trabalho com Fertilizante Sintético, lavar as roupas em Combustível Neutriônico elimina 

esse odor. Como ele se evapora rapidamente, o combustível deve ser guardado em grandes 

tanques subterrâneos, resfriados por água. Com isto, você pode construir uma Base Aérea 

Militar. Os tanques de combustível fazem parte da fundação do edifício. 

 

 

Invisibilidade Avançada 

Categoria -- Melhoria de Unidade 

Nível Técnico -- Seis 

Custo de Pesquisa -- 2.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Invisibilidade 

Tecnologia Resultante -- Cargueiros 

Habilidades Especiais -- Soldados e Colonos usam a invisibilidade 

 

É possível equipar soldados e colonos com equipamentos de invisibilidade, aumentando a 

força de um campo normal de invisibilidade. Estas unidades não são detectáveis por 

rasteadores normais. A Invisibilidade avançada também não é afetada por raios de luz. 

Somente a observação cuidadosa de um campo de batalha permite a detecção de uma 

unidade. Pequenos movimentos na paisagem indicam a direção geral de uma unidade, mas aí 

já pode ser tarde demais para deter um ataque... 

 

 

Visibilidade 

Categoria -- Melhoria de Unidade 

Nível Técnico -- Seis 

Custo de Pesquisa -- 2.000 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Básica -- Invisibilidade 



Tecnologia Resultante -- Nenhuma 

Habilidades Especiais -- Detecção de unidades com invisibilidade 

 

Com algumas modificações num equipamento de invisibilidade, este pode ser alimentado por 

energia de polaridade invertida. Projeta-se uma faixa EC, que é observada com um pequeno 

sistema de rasteamento. Sua luz curva-se em volta de objetos que estejam presentes. Isto 

permite a visualização de unidades com invisibilidade, e quem sabe, sua destruição. 

 

 

 

EDIFÍCIOS 

 

MORADIAS DE COLONOS 

 

 

Casas 

Custo de Construção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 10 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos --5 (500) 

Habilidades Especiais -- Cria mais colonos 

 

Quando você desce no planeta, os colonos ficam em galpões rudimentares. Eles só têm um 

andar, e só podem alojar 500 colonos. Unidades de habitação aumentam sua população; 

quanto mais casas vazias você tiver, mais sua população irá crescer. Colonos felizes também 

gostam de carpintaria como um hobby, e eventualmente transformam suas casas em 

apartamentos. Mas quando seus colonos estão irritados eles ficam trancados em casa, 

defendendo suas poucas posses. 

 

 



Apartamentos 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 50 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 10 (1.000) 

Habilidades Especiais -- Cria mais colonos 

 

Apartamentos custam mais que as casas, mas cada prédio aloja mil colonos. Estes edifícios têm 

outras vantagens. Há um salão de ginástica, uma piscina e hidromassagem em cada unidade. 

Se os colonos estiverem felizes, eles podem transformá-los em Casas de Luxo. Quanto mais 

apartamentos vazios você tiver, mais rápido sua população irá crescer. 

 

 

Casas de Luxo 

Custo de Construção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 15 (1.500) 

Habilidades Especiais -- Cria mais colonos 

 

As Casas de Luxo alojam até 1.500 colonos. Estas casas são desenhadas com muito cuidado. 

Elas são funcionais e agradáveis esteticamente. Casas de Luxo geralmente têm fontes 

antigravitacionais instaladas em seus jardins. Mas como líder da colônia você deve tomar 

cuidado, a moral pode cair se houver pessoas demais nas casas. 

 

 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MADEIRA 

 



Fazenda 

Custo de Construção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 75 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- 4 quadrados 

Número Máximo De Colonos -- Oito 

Recursos Que Produz -- Alimentos e Madeira 

 

As fazendas mudaram pouco desde o início das civilizações. Elas produzem alimentos, madeira 

-- e toneladas de trabalho honesto! A produção dependerá da área que você escolher. 

Geralmente as Fazendas produzem melhor em territórios de planícies e florestas, mas bônus 

de recursos podem ajudar na produção em montanhas e pântanos. Seus fazendeiros também 

cortam mais madeira nos territórios florestais. 

 

 

Fazenda Hidropônica 

Custo de Construção -- 100 pontos de mão-de-obra 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 50 de madeira, 50 de metal 

Tecnologia Necessária -- Fertilizante Sintético 

Tamanho do Edifício -- Dois quadrados 

Custo por Turno -- 2 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Oito 

Recursos Que Produz -- Alimentos e Madeira 

 

Usando Fertilizante Sintético como nutriente, a Fazenda Hidropônica cultiva as plantas acima 

do solo, em grandes recipientes com terra. Ligado a cada raiz, há um bulbo plástico cheio de 

fertilizante sintético. Um regulador eletrônico monitora o volume de nutrientes que a planta 

necessita. Quando a planta já recebeu a dose diária recomendada de fertilizante, o bulbo é 

abaixado, cortando o contato entre o fertilizante e a raiz. As plantas alimentadas desta forma 

crescem duas vezes mais rápido, dobrando o volume de alimentos produzido por uma fazenda 

comum. Infelizmente, essas estufas ocupam uma área maior do território. E não é bom estar 



contra o vento quando o fertilizante sintético é lavado nas estufas. O cheiro é forte o bastante 

para causar um ataque de sinusite. 

 

 

Replicador de Alimentos  

Custo de Construção -- 200 créditos 

Recursos Necessários -- 300 pontos de mão-de-obra, 50 de energia, 100 de madeira,  

   100 de metal 

Tecnologia Necessária -- Replicação de Alimentos 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Dois 

Recursos Que Produz -- Alimentos e Madeira 

 

Este dispositivo de clonagem duplica alimentos. Isto dobra o tamanho de uma safra, criando 

duas vezes mais alimentos que a Fazenda Hidropônica. Note que os alimentos só podem ser 

replicados uma vez. Depois disso, a comida perde a consistência e torna-se uma pasta 

semilíquida sem sabor. Replicadores de alimentos só ocupam um quadrado de seu território. 

 

 

PRODUÇÃO DE FERRO e ENDURIUM  

 

Mina de Superfície 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 50 de madeira 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Quatro quadrados 

Número Máximo De Colonos -- Quatro 

Recursos Que Produz -- Ferro e Endurium 

 



A Minas de Superfície penetram os primeiros quinhentos metros da camada externa do 

planeta, criando uma respeitável montanha de rocha. Esta rocha é então moída e girada num 

enorme compartimento. As partículas de minério aderem-se às paredes internas, enquanto o 

calcário sem valor e outros sedimentos são coletados no centro. O refugo de rocha é retirado, 

e mais rocha moída é colocada no equipamento. Quando a pesquisa de Mineração de 

Endurium é efetuada, os compartimentos são adaptados com eletromagnetos especiais, que 

capturam as partículas de Endurium facilmente. 

 

 

Perfurador 

Custo de Construção -- 200 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Ligação Molecular 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Custo Por Turno -- 5 pontos de Energia 

Número Máximo De Colonos -- Quatro 

Recursos Que Produz -- Ferro e Endurium 

 

Os Perfuradores penetram a crosta do planeta, para a mineração da primeira camada. O 

dispositivo captura rocha derretida em seu interior, especialmente desenhado para esse fim. 

Graças à Ligação Molecular, o Perfurador é seletivo quanto ao tipo de partículas de rocha que 

captura em seu interior. Com uma camada de poliporização, o interior do Perfurador somente 

captura partículas de ferro derretido. Magnetos de Endurium também podem ser adicionados 

ao interior, para que o Perfurador também capture esse metal. Os metais colhidos são tão 

puros (após o resfriamento) que a produção de ferro e endurium de sua colônia é aumentada 

em muito. 

 

 

Magneto Subespacial 

Custo de Construção -- 300 créditos 

Recursos Necessários -- 350 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Rasteador Subespacial 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 



Custo Por Turno -- 10 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Quatro 

Recursos Que Produz -- Ferro e Endurium 

 

Usando um Rasteador Subespacial, este separador magnético produz muito mais metal do que 

o Perfurador, mais rudimentar. O Rasteador Subespacial, montado sobre um mecanismo 

giratório, coleta certas moléculas no subespaço. As moléculas são capturadas e transformadas 

em energia. A seguir o Rasteador é inclinado, despejando os elementos dentro de uma área de 

montagem, onde o metal se rematerializa. Esta área contém uma série de magnetos que giram 

à volta do material. As partículas metálicas são atraídas pelos magnetos, criando grandes 

pilhas de minério. Após completar a pesquisa da Mineração de Endurium, você pode adaptar 

este edifício para coletar endurium. 

 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA E ANTI-MATÉRIA 

 

Usina Nuclear 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 50 pontos de mão-de-obra, 25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Cinco 

Recursos Que Produz -- Bastões de Energia e Anti-Matéria 

 

Quando você chega ao planeta já está equipado com resistentes escudos contra a radiação, e 

portanto já pode iniciar a construção de uma Usina Nuclear. Estes edifícios contêm reatores de 

fissão, que quebram as moléculas de compostos radiativos. Muita energia é liberada quando 

as moléculas se partem. Usinas Nucleares também podem ser equipadas com campos de 

contenção de anti-matéria. Isto permite que sua usina também produza bastões de anti-

matéria. Os pântanos são locais ideais para as Usinas Nucleares, pois a disponibilidade de 

hidrocarbonos ajuda na operação da usina. Estes hidrocarbonos são usados na lubrificação da 

turbina, que funciona com mais eficácia. 

 



 

Usina de Fusão 

Custo de Construção -- 200 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 200 de metal 

Tecnologia Necessária -- Fusão Nuclear 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Três 

Recursos Que Produz -- Bastões de Energia e Anti-Matéria 

 

Esta usina é praticamente um dispositivo de moto contínuo. Reatores de fusão geram energia 

em duas fases, a fusão e a fissão. Durante a fase de fusão, os elementos radiativos são 

combinados e a energia liberada ativa uma turbina, gerando eletricidade. A usina entra em sua 

segunda fase -- fissão nuclear. As moléculas do composto radiativo são quebradas, o que 

também produz energia. Poucos elementos radiativos são necessários na fusão, quando são 

reutilizados. O material radiativo só perde 0.0000012 porcento de sua massa durante a fase de 

fusão, e 0.0000034 na fase de fissão.  

 

Usinas de fusão podem ser expandidas para abrigar campos de contenção de anti-matéria, 

para que você possa produzir bastões de anti-matéria. 

 

 

Usina de Anti-Matéria 

Custo de Construção -- 400 créditos 

Recursos Necessários -- 300 pontos de mão-de-obra, 25 de Energia,  

   10 de Componentes Eletrônicos. 

Tecnologia Necessária -- Contenção de Anti-Matéria 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Dois 

Recursos Que Produz -- Bastões de Energia e Anti-Matéria 

 



Especialmente criadas para abrigar campos de contenção de anti-matéria, estas estruturas 

automaticamente geram energia convencional e bastões de anti-matéria. A esfera no topo da 

usina pode suportar uma gigantesca fissão de matéria em seu interior. As paredes internas da 

esfera criam um campo de contenção de anti-matéria, que se encolhe em volta da fissão. 

Enquanto isso, a anti-matéria entra em contato com a atmosfera e começa a explodir, gerando 

muita força. Como uma reserva, os bastões de anti-matéria também geram energia 

convencional. Assim, uma Usina de Anti-Matéria pode produzir quase toda a energia 

necessária a uma colônia. 

 

 

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

 

Universidade 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Quatro quadrados 

Custo Por Turno -- 10 pontos de Energia 

Número Máximo De Colonos -- Quatro 

Recursos Que Produz -- Componentes eletrônicos 

Habilidades Especiais -- Pesquisa de tecnologias 

 

Quando você chega ao planeta, há somente um pequeno grupo de cientistas entre os colonos. 

Eles são versados em todas as áreas da ciência, mas são tão poucos que têm de treinar outros 

colonos. Quando você cria uma Universidade, é iniciada a pesquisa de tecnologias. Quanto 

mais colonos você designa para sua Universidade, mais eles aprenderão, e mais rápido 

terminarão as pesquisas. E quando completarem a pesquisa de Eletrônica, poderão iniciar a 

fabricação de componentes eletrônicos. 

 

 

Centro de Pesquisas Caos 

Custo de Construção -- 200 créditos 



Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 7 de componentes eletrônicos, 

   100 de metal. 

Tecnologia Necessária -- Computadores Caos 

Tamanho do Edifício -- Quatro quadrados 

Custo Por Turno -- 20 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Quatro 

Recursos Que Produz -- Componentes eletrônicos 

Habilidades Especiais -- Pesquisa de Tecnologias 

 

Ao desenvolver Computadores Caos, você pode construir laboratórios High Tech. A pesquisa é 

mais lenta nas Universidades, porque muito espaço é dedicado às salas de aula e ao 

treinamento. Com vários colonos já treinados, o Centro de Pesquisas Caos é totalmente 

dedicado à pesquisa. Estes laboratórios aceleram em muito o processo. Todos os setores do 

Centro têm acesso a um Computador Caos, permitindo que os cientistas realizem experiências 

de alta tecnologia. A produção de componentes eletrônicos também é muito mais rápida no 

Centro de Pesquisas Caos. 

 

Laboratório Técnico Coletivo 

Custo de Construção -- 500 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 250 de metal, 25 de energia 

   25 de componentes eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Rasteador Cortex 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Custo Por Turno -- 40 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Três 

Recursos Que Produz -- Componentes Eletrônicos 

Habilidades Especiais -- Pesquisa de Tecnologias 

 

O Rasteador Cortex interliga os cérebros de seus cientistas através de um rápido Modem de 

1.340.000 Baud. Os Laboratórios Técnicos Coletivos são especialmente criados para este 

sistema de conexão. Os cientistas ficam suspensos em pequenos cubos plásticos, um sobre o 



outro, e cada cubo tem um terminal de computador. São feitos implantes neurais nas cabeças 

dos cientistas, que ficam ligados aos terminais de computador, os quais estão em rede, 

servidos por um Computador Caos de tamanho duplo. Assim os cientistas podem trocar idéias 

da maneira mais rápida e mais precisa que é conhecida na galáxia. Essa comunicação especial 

também permite a fabricação mais rápida de componentes eletrônicos. 

 

 

OBJETOS DE ARTE E CRIAÇÃO DE CULTURA 

 

Centro Cultural 

Custo de Construção -- 50 créditos  

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 25 de madeira 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Cinco 

Habilidades Especiais -- Criação de cultura 

 

Estes edifícios são locais ideais para que os colonos cansados relaxem, livrando-se do estresse 

de viver num planeta como Gallius IV. Centros Culturais elevam a moral da colônia. Cada ponto 

de cultura elimina um ponto de moral baixa. Quanto mais colonos produzirem cultura, mais 

feliz será seu território. 

 

Cada raça tem um tipo diferente de lazer. Os Humanos adoram antigos vídeos de ficção 

científica. Os ChCh-t realizam excitantes disputas de boxe-ferrão. Os Uva Mosk são fãs do 

teatro, e o gênero de entretenimento mais popular entre eles é a Ópera do Grito. Os centros 

culturais Maug são basicamente parques de diversão High Tech, com jogos eletrônicos em 

rede. O jogo Maug mais popular é aquele em que um pode atirar no outro num mundo virtual 

cheio de armas exóticas, que eles apanham enquanto se movem rapidamente. Os Tarth usam 

seus Centros Culturais como "Salões de Desafio", onde eles se vangloriam sobre seus feitos de 

força. Em um jogo muito popular, eles quebram pedras em suas cabeças. Os Centros Culturais 

Re'Lu são lugares tranqüilos onde os Re'ite e os Lu'ite podem relaxar em serena meditação 

telepática. Os Cyth participam de obscuras atividades em grupo que não gostam de comentar. 

 

 



Museus 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 10 de energia, 25 de madeira,  

   25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 3 

Habilidades Especiais -- Criação de cultura 

 

Os colonos adoram passear nestes edifícios para admirar os triunfos de seus passados e as 

glórias presentes. Museus dão aos colonos uma forte sendo de patriotismo em grupo, e eles 

olham para sua liderança - você - de um modo muito mais positivo. A liderança que traz o bem 

da comunidade, mesmo que suas ações nem sempre sejam as mais honestas. Os museus dão o 

dobro de resultados que um Centro Cultural. 

 

Complexo de Arte 

Custo de Construção -- 200 créditos  

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 15 de energia, 15 de madeira, 

   25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 4 

Recursos Que Produz -- Objetos de arte 

 

A pressão diária de se trabalhar numa jovem colônia pode levar ao estresse. Isto é 

especialmente verdadeiro se seus colonos têm uma inclinação artística mas são forçados a 

dedicar-se a trabalhos científicos ou agrários. Complexos de Arte dão a esses colonos uma 

oportunidade de expressão livre, de criação artística. Embora não haja a garantia de que seus 

colonos vão criar obras-primas, quanto mais tempo eles passam nesses edifícios, maior é a 

chance de que um objeto de arte seja criado. Cada objeto de arte aumenta a moral em 2 

pontos. Você também pode vender objetos de arte por um alto preço a outras colônias, ou até 

mesmo ao Mercado Negro, que paga um preço ainda mais alto por eles. 



 

 

PROCESSAMENTO DE AÇO e TRIIDIUM ;  PRODUÇÃO DE INFANTARIA E ARTILHARIA 

 

Fábrica 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 50 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Quatro quadrados 

Custo por turno -- 2 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Recursos Que Produz -- Aço e Triidium 

Unidades que Produz -- Unidades de Infantaria e Artilharia 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

As fábricas são edifícios cruciais para sua colônia. Elas podem lhe dar quatro coisas: unidades 

militares, aço, triidium e renda pelo comércio. No início, as fábricas trabalham com minério de 

ferro e Endurium para produzir unidades. Quando você acaba a pesquisa de Metalurgia, elas 

começam a produzir o aço. E quando você já tem a tecnologia do processamento de Triidium, 

este metal também passa a ser produzido nas fábricas. Como muitos recursos e produtos 

passam pelas fábricas, também existe um razoável volume de comércio e renda. Todas as 

unidades de infantaria e artilharia são preparadas numa fábrica. 

 

 

Fábrica Automatizada 

Custo de Construção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 100 de metal 

Tecnologia Necessária -- Automação 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Custo por turno -- 5 pontos de energia 



Número Máximo De Colonos -- 6 

Recursos Que Produz -- Aço e Triidium 

Unidades que produz -- Unidades de Infantaria e Artilharia 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

Quando seus colonos criam uma fábrica eles apenas podem equipá-la com esteiras mais 

rudimentares (e que quebram muito). Embora o sistema funcione, não é muito prático. Depois 

que seus cientistas acabam de pesquisar a Automação, as fábricas podem ser reformadas para 

usar a mais recente tecnologia de automação. As esteiras podem detectar problemas antes 

que ocorram e evitá-los. A produção de unidades militares e recursos é dobrada. A renda pelo 

comércio também aumenta, já que mais recursos passam pelas fábricas. 

 

 

Fábrica Robótica 

Custo de Construção -- 500 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 200 de metal, 25 de energia 

Tecnologia Necessária -- Inteligência Artificial 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Custo por turno -- 10 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- 4 

Recursos Que Produz -- Aço e Triidium 

Unidades que produz -- Unidades de Infantaria e Artilharia 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

Robôs simples assumem tarefas corriqueiras nesta fábricas High Tech. Os robôs fazem soldas 

com mais precisão. Cada solda é virtualmente idêntica -- a margem de variação é de apenas 

0,00023 porcento. A produção ocorre continuamente, já que robôs não precisam descansar. 

Estes robôs têm olhos infravermelhos que detectam a mais ínfima imprecisão nas armas. 

Unidades rejeitadas são imediatamente jogadas numa esteira atrás dos robôs, para serem 

derretidas. As Fábricas Robóticas produzem muito mais aço e triidium que uma Fábrica 

Automatizada. Como o processo é feito em linha, as unidades são produzidas muito mais 

rapidamente que numa Fábrica Automatizada. A renda pelo comércio também cresce, com a 

maior movimentação de recursos na fábrica. 



 

 

Estação de Replicação 

Custo de Construção -- 750 créditos 

Recursos Necessários -- 250 pontos de mão-de-obra, 50 de energia, 50 de componentes 

   eletrônicos, 500 de metal 

Tecnologia Necessária -- Replicação de Metais 

Custo por turno -- 25 pontos de energia 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 25 pontos de energia 

Recursos Que Produz -- Aço e Triidium 

Unidades que Produz -- Unidades de Infantaria e Artilharia 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

Se os seus cientistas pesquisarem a Replicação de Metais, você pode poderá construir estas 

fábricas incrivelmente rápidas. Combinando a eficiência de robôs e a automação com a 

tecnologia de replicação, estas fábricas podem fazer com que uma Fábrica Robótica pareça 

lenta. Qualquer liga processada nesta fábrica, seja aço ou triidium, passa imediatamente por 

um gigantesco replicador de metais. Este dispositivo é similar ao replicador de alimentos, 

fazendo o mesmo com metais. Os robôs aplicam o metal assim produzido, fabricando rifles, 

escudos e armas pesadas. É a fábrica mais eficiente de todas, com a vantagem de trazer maior 

renda pelo comércio. 

 

 

PRODUÇÃO DE NAVIOS 

 

 

Estaleiro 

Custo de Construção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 75 de ferro 



Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Custo por turno -- 2 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Unidades Que Produz -- Navios 

Habilidades Especiais -- O edifício que gera a maior renda pelo comércio 

 

Estaleiros são importantes edifícios que só podem ser construídos em territórios costeiros. Os 

colonos chegam de todas as partes do litoral, oferecendo produtos que encontraram nas 

regiões agrestes, e assim o comércio cresce em seu porto. Com as tecnologias certas, você 

também pode fabricar navios de transporte e de guerra. Mas cruzar os mares de Gallius IV 

pode ser bem perigoso. Há rumores sobre um gigantesco monstro marinho (ou monstros?!) 

que nada nas profundezas dos oceanos. Como Gallius IV jamais foi devidamente explorado, 

estes monstros podem ou não ser reais. Se você ouvir falar de um monstro por perto, leve isso 

a sério... 

 

 

Hidroporto 

Custo de Construção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 100 de metal 

Tecnologia Necessária -- Projetor de Tremores 

Tamanho do Edifício -- Um quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Unidades Que Produz -- Navios 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

Hidroportos são criados para a rápida fabricação de navios. Parte da programação necessária 

para os Projetores de Tremores entra no código de algumas máquinas, e portanto você precisa 

desta tecnologia para criar um Hidroporto. O que há de bom neste edifício é que todas as suas 

áreas são bem úteis. Até mesmo o teto de seu interior contém equipamentos de fabricação. 

Rebites e outros componentes menores são feitos em processadores selados anti-

gravitacionais que ficam de cabeça para baixo. 



 

 

PRODUÇÃO DE AERONAVES 

 

Aeroporto 

Custo de Construção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 100 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Quatro quadrados 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Unidades Que Produz -- Aeronaves 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 

 

Aeroportos fabricam todos os aviões e geram renda por comércio. Desde o início você já pode 

fabricar o Caça Turbo. Após pesquisar as tecnologias de Bomba Clarão (Starflare) e 

Invisibilidade, você pode construir o Bombardeiro Clarão e o Avião-Espião Supernova. Vários 

de seus colonos são pilotos. Eles voarão em pequenos aviões (que você jamais chega a ver), 

que geram um grande volume de comércio. 

 

 

Base Aérea Militar 

Custo de Construção -- 300 créditos 

Recursos Necessários -- 300 pontos de mão-de-obra, 300 de metal, 20 de energia, 

  25 de componentes eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Combustível Neutriônico 

Tamanho do Edifício -- Quatro Quadrados 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Unidades Que Produz -- Aeronaves 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio 



 

A grande produção de aeronaves militares tem início quando você cria uma Base Aérea Militar. 

Feita para produzir caças e bombardeiros, estas bases trabalham muito mais rápido que um 

aeroporto. As fuselagens são feitas em moldes especiais, e quando os moldes são removidos, 

os robôs entram para completar as naves. Esta produção de alta tecnologia precisa de muitas 

partes e serviços, e assim uma Base Aérea Militar gera muito comércio. As fundações destas 

bases contêm tanques para grandes estoques de combustível neutriônico. Com isto, suas 

naves terão uma autonomia de vôo que é de um território a mais do que antes. 

 

 

PRODUÇÃO DE MÍSSEIS 

 

Base de Mísseis 

Custo de Construção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 150 de metal, 25 de energia 

  10 de componentes eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Foguetes 

Tamanho do Edifício -- Um Quadrado 

Número Máximo De Colonos -- 4 

Unidades Que Produz -- Mísseis 

 

Depois de pesquisar Foguetes, você pode iniciar a construção de uma Base de Mísseis. Há 

suficiente poder de fogo numa Base de Mísseis para que você possa produzir as Ogivas 

Múltiplas. Dependendo da tecnologia que você já tenha, poderá também produzir o Míssil 

Quebraterra e a Ogiva Supernova. Os mísseis são ótimos para dar uma "amaciada" inicial em 

seus inimigos, e depois seguir com um ataque por terra ou ar. 

 

 

Silo de Ataque Anti-Colônia 

Custo de Construção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 150 de metal, 25 de energia, 



  10 de componentes eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Sistema de Vigilância Orbital 

Tamanho do Edifício -- Um Quadrado 

Custo por turno -- 20 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- 2 

Unidades Que Produz -- Mísseis 

Habilidades Especiais -- Você vê uma área maior do planeta 

 

Quando você já tem um Sistema de Vigilância Orbital, pode construir um Silo de Ataque Anti-

Colônia. Este edifício aumenta em muito a produção de mísseis, pois é duas vezes mais 

profundo, e dá a seus colonos mais espaço para criar ogivas e fazer a instalação nos 

respectivos mísseis. Se você conseguir um grande estoque de mísseis, pode restar bem pouco 

de colônias oponentes... 

 

 

INSTALAÇÕES DE DEFESA 

 

Defesa Laser  

Custo de Construção -- 75 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 15 de ferro 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um Quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Protege sua colônia 

 

Estas armas estacionárias são auto-suficientes, e operam sem o uso de pessoal. Elas são 

alimentadas por cinco células de energia. Quando uma está sendo usada, outras está 

recarregando. Durante uma grande batalha, o Sistema de Defesa Laser puxa força das três 

outras células de energia. Devido a seu design criativo, ele raramente fica sem energia. O laser 

de disparo rotativo rapidamente localiza e dispara contra unidades militares invasoras. Estas 

instalações têm a mesma habilidade de ataque que um Canhão Laser. 



 

 

Defesa de Energia 

Custo de Construção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 100 de metal, 10 de energia 

Tecnologia Necessária -- Refletores de Energia 

Tamanho do Edifício -- Um Quadrado 

Custo por turno -- 10 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Protege sua colônia 

 

Após pesquisar a tecnologia de Refletores de Energia, você pode construir as instalações de 

Defesa de Energia. Estes refletores projetam um forte escudo de energia. Partículas de energia 

são irradiadas, cobrindo uma área com um círculo de força. Quanto mais refletores de energia 

você tiver, mais forte será o círculo de força. Disparos feitos contra você explodem acima do 

campo, protegendo os edifícios e colonos que estão abaixo. As instalações de Defesa de 

Energia têm aproximadamente a mesma força de um Canhão de Fusão. 

 

 

Defesa Anti-Matéria 

Custo de Construção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 200 de metal, 25 de energia 

Tecnologia Necessária -- Refletores Anti-Matéria 

Tamanho do Edifício --  Um Quadrado 

Custo por turno -- 25 pontos de energia 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Protege sua colônia 

 

Estas instalações de defesa projetam anti-matéria à volta de sua colônia. A anti-matéria fica 

retida e vedada por um campo especial de contenção de dupla camada. Em vez de ser 



resistente a ataques energéticos, o campo de contenção na verdade é facilmente rompido. Isto 

faz com que a anti-matéria entre em contato com o raio de energia, causando sua 

neutralização imediata. Este é o mais forte sistema de defesa para sua colônia. Ele tem uma 

força equivalente à do Canhão Rompedor. 

 

 

TRANSPORTES NA COLÔNIA 

 

 

Depósito de Combustível 

Custo de Construção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 50 pontos de mão-de-obra, 20 de energia, 25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Um Quadrado 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Aumenta a autonomia de aeronaves. 

Permite que tanques e infantaria passem por um território adicional por jogada. 

 

Depósitos de Combustível têm grandes tanques com combustível normal e Neutriônico (Após 

sua pesquisa de Combustível Neutriônico). Quando uma unidade de artilharia passa por um 

território que contenha um destes edifícios, ela pode reencher os tanques e mover-se à frente 

mais um território. A infantaria também pode usar estes depósitos, pois lá também há 

lanchonetes onde os soldados cansados podem comer e descansar. Após uma breve parada, 

ele estarão novamente prontos para avançar mais um território. Os Depósitos de Combustível 

também têm uma pequena pista de pouso, o bastante para que caças Supernova possam 

aterrar e reencher os tanques. As aeronaves que terminam seus movimentos num território 

com Depósito de Combustível não caem. 

 

 

Estradas 

Custo de Construção -- Nenhum 

Recursos Necessários -- Nenhum 



Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Transporte de recursos entre territórios 

 

Os colonos constróem estradas quando iniciam um novo território. Estas estradas são 

caminhos rústicos, que apenas cobrem algumas passagens e caminhos nos pântanos com 

asfalto. Mas as estradas sempre estão transitáveis, independente do mau tempo e das 

batalhas que possam ocorrer. Qualquer transporte de recursos geralmente custa alguns 

créditos. O transporte através de montanhas e pântanos custa dois créditos, e através de uma 

floresta, um crédito. O transporte entre dois territórios planos não custa nenhum crédito. Às 

vezes os operadores de caminhões consideram as condições da estrada difíceis demais para 

transitar, e podem entrar em greve. Quando isto ocorre, seus custos de transporte são 

elevados até o final da greve. 

 

 

Flutovia (Hovervia) 

Custo de Construção -- Nenhum 

Recursos Necessários -- Nenhum 

Tecnologia Necessária -- Flutovia (Hovervia) 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Reduz custos de transportes entre territórios 

 

Forçar seus caminhões a transitar sobre cascalho e caminhos asfaltados é caro. Um bom 

investimento é a construção de Flutovias entre os territórios. Elas são estradas elevadas 

marcadas por pequenos buracos em toda sua extensão. O ar é forçado através dos buracos, o 

que ajuda no poder de flutuação dos caminhões. Os custos de transporte são reduzidos 

drasticamente, cortados em um crédito por viagem. Se você tem uma grande colônia, a 

economia realmente pode ser vultosa. 

 

 

Transportadores 

Custo de Construção -- Nenhum 

Recursos Necessários -- Nenhum 



Tecnologia Necessária -- Transportadores 

Número Máximo De Colonos -- Nenhum 

Habilidades Especiais -- Transporte de recursos entre territórios. Todas as unidades podem 

passar por um território adicional. 

 

Quando você tem a tecnologia de Transportadores, seus colonos imediatamente criam 

unidades de transporte. Elas têm o tamanho de um pequeno armazém e movem recursos para 

qualquer outro território em sua colônia. Os Transportadores reduzem matérias não vivas ao 

nível molecular, e este fluxo de moléculas é transmitido a grandes distâncias. Todos os custos 

de transporte são eliminados, já que não há mais terrenos difíceis a percorrer. Uma seção 

especial do Transportador é reservada para movimentar combustível. Todas as unidades 

militares podem receber este suprimento à distância. O combustível é desmaterializado dentro 

da unidade de transporte. Isto aumenta o alcance de qualquer unidade militar em um 

território. 

 

 

CENTROS URBANOS 

Custo de Construção -- 500 créditos 

Recursos Necessários -- 600 pontos de mão-de-obra, 250 de metal, 50 de energia 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tamanho do Edifício -- Quatro Quadrados 

Número Máximo De Colonos -- 8 

Unidades Que Produz -- Colonizador  Batedor  Corpo de Comando 

Habilidades Especiais -- Gera renda por comércio e cria cultura 

 

Centros Urbanos são os corações de sua colônia. Se você construir vários deles, poderá 

dominar Gallius IV. Todos os seus colonos têm negócios a realizar nestes centros, e assim 

ocorre um pequeno nível de comércio. Os Centros Urbanos são os locais onde você, líder de 

colônia, deverá passar mais tempo. É neles que seus colonos podem conhecer você, e isso 

ajuda a moral. Muitos colonos visitam para conhecer seu centro de comando, e ver as muitas 

placas e hologramas que estão pendurados por toda a parte. 

 



Os Centros Urbanos também preparam três importantes unidades. Os Colonizadores são 

grandes caminhões que permitem aos colonos estabelecer habitações e estradas em outros 

territórios. Você não pode colonizar territórios sem eles. Os Batedores são instruídos e 

equipados com os mais modernos transmissores de hiperondas nos Centros Urbanos. Os 

oficiais militares que formam seu Corpo de Comando são equipados com computadores de 

campo aqui, e ficam conhecendo sua estratégia diretamente.  

 

 

UNIDADES MILITARES 

 

ESTATÍSTICAS DE UNIDADE 

Todas as unidades têm estatísticas que lhe ajudam a conhecer a qualidade de cada unidade em 

combate. Abaixo, o que estes dados representam: 

 

Tipo::  Há três tipos de unidade -- Terrestre, Naval & Aérea. 

 

Pontos de Movimentação:  Cada unidade tem um número fixo de pontos de movimentação. 

Passar por um território amigável custa menos que movimentar-se por territórios inimigos. 

Algumas unidades também são movimentadas mais de um território por unidade. 

 

Ataque:  O número de pontos de Danos causados pela unidade, cada vez que ataca. 

 

Defesa:  O número de pontos de Danos que a unidade pode sofrer antes de ser destruída. 

 

Velocidade:  O número que mostra a velocidade da unidade em combate. 

 

Taxa de Disparo:  O número que indica a velocidade de disparo da unidade. Sempre que ela 

atira, aparece o número do ataque. 

 

Alcance:  Cada unidade alcança um certo número de quadrados com seus disparos. Por 

exemplo, se seu alcance é de 2, isso significa disparos que atingem 2 quadrados à frente. 



 

 

EXATIDÃO E EXPERIÊNCIA DE UNIDADE 

Unidades militares basicamente têm uma chance de 50% de atingir um alvo. Características de 

terreno, desvantagens raciais e a experiência da unidade afetam a probabilidade de uma 

unidade acertar um alvo. A experiência aumenta muito a chance que ela tem de causar danos. 

Quando uma unidade é fabricada, ela é uma unidade verde e não recebe bônus de exatidão. 

Se ela sobrevive a uma batalha, torna-se uma unidade veterana e tem 15% mais chances de 

causar danos. E se ela sobrevive a uma segunda batalha, torna-se uma unidade de elite, com 

uma vantagem de exatidão de 30%. 

 

 

UNIDADES DEFENSIVAS 

 

MILÍCIA 

 

Custo de Produção -- Nenhum 

Recursos Necessários -- Nenhum 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 2 

Defesa -- 2 

Velocidade -- 5 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 



Todos os seus colonos são armados com pequenas pistolas laser. Se invasores atacam sua 

colônia, seus colonos fazem o possível para defendê-la. A milícia pode ser morta como 

qualquer outra unidade. Cada milícia destruída eqüivale a cem colonos, e após uma batalha 

muitos de seus colonos podem estar mortos... 

 

 

INSTALAÇÕES DE DEFESA 

 

Defesa Laser 

Custo de Produção -- 75 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 15 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Instalação Terrestre 

Pontos de Movimentação -- Nenhum 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 6 

Defesa -- 15 

Velocidade -- -1 

Taxa de Disparo -- 10 

Alcance -- 25 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Estas armas estacionárias são auto-suficientes, e operam sem o uso de pessoal. Elas são 

alimentadas por cinco células de energia. Quando uma está sendo usada, outras está 

recarregando. Durante uma grande batalha, o Sistema de Defesa Laser puxa força das três 

outras células de energia. Devido a seu design criativo, ele raramente fica sem energia. O laser 

de disparo rotativo rapidamente localiza e dispara contra unidades militares invasoras. Estas 

instalações têm a mesma habilidade de ataque que um Canhão Laser. 

 

 

Defesa de Energia 



Custo de Produção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 100 de metal, 10 de energia 

Tecnologia Necessária -- Refletores de Energia 

Tipo -- Instalação Terrestre 

Pontos de Movimentação -- Nenhum 

Custo por Jogada -- 10 pontos de energia 

Ataque -- 10 

Defesa -- 30 

Velocidade -- -1 

Taxa de Disparo -- 8 

Alcance -- 25 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Após pesquisar a tecnologia de Refletores de Energia, você pode construir as instalações de 

Defesa de Energia. Estes refletores projetam um forte escudo de energia. Partículas de energia 

são irradiadas, cobrindo uma área com um círculo de força. Quanto mais refletores de energia 

você tiver, mais forte será o círculo de força. Disparos feitos contra você explodem acima do 

campo, protegendo os edifícios e colonos que estão abaixo. As instalações de Defesa de 

Energia têm aproximadamente a mesma força de um Canhão de Fusão. 

 

Defesa Anti-Matéria 

Custo de Produção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 200 de metal, 25 de energia 

Tecnologia Necessária -- Refletores Anti-Matéria 

Tipo -- Instalação Terrestre 

Pontos de Movimentação -- Nenhum 

Custo por Jogada -- 25 pontos de energia 

Ataque -- 15 

Defesa -- 50 



Velocidade -- -1 

Taxa de Disparo -- 6 

Alcance -- 36 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Estas instalações de defesa projetam anti-matéria à volta de sua colônia. A anti-matéria fica 

retida e vedada por um campo especial de contenção de dupla camada. Em vez de ser 

resistente a ataques energéticos, o campo de contenção na verdade é facilmente rompido. Isto 

faz com que a anti-matéria entre em contato com o raio de energia, causando sua 

neutralização imediata. Este é o mais forte sistema de defesa para sua colônia. Ele tem uma 

força equivalente à do Canhão Rompedor. 

 

UNIDADES DE ATAQUE 

 

UNIDADES DO CENTRO URBANO 

 

Colonizador 

Custo de Produção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 5 pontos de mão-de-obra, 10 de madeira 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 2 

Defesa -- 4 

Velocidade -- 5 

Taxa de Disparo -- 6 

Alcance -- 2 

Habilidades Especiais -- Coloniza novos territórios 



 

Colonizadores são comboios de caminhões que transportam colonos para novos territórios. 

Cada colonizador leve alimentos, madeira e metais essenciais para estabelecer uma colônia. 

Um pequeno Abre-Caminho vai à frente, criando uma estrada que liga sua colônia a este novo 

território. Quando um colonizador completa uma colônia, este novo território passa a ter cem 

colonos e uma unidade de Habitação. Todos os colonos são armados com pistolas laser e os 

caminhões têm uma blindagem leve, e se forem atacados podem contra-atacar ou se defender 

(um pouco). 

 

 

Batedor 

Custo de Produção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 25 pontos de mão-de-obra, 10 de metal, 1 componente eletrônico 

Tecnologia Necessária -- Eletrônica 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 2 

Defesa -- 5 

Velocidade -- 2 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Veja abaixo, para cada raça 

 

Embora sejam fracos no combate, os Batedores são unidades poderosas. Todos os Batedores 

podem ultrapassar fronteiras para espionar numa colônia. Eles fazem isto camuflados, e 

utilizam transmissores de hiperondas. Eles precisam de componentes eletrônicos para fazer 

suas transmissões a você. 

 

Batedores também podem roubar tecnologia. Esta difícil missão tem maiores chances de 

falhar, pois seus Batedores devem penetrar laboratórios inimigos e fazer um Download de 

computadores. Sempre há dispositivos de detecção nos laboratórios, o que torna difícil sua 



penetração. Se você tiver êxito nesta missão, ganhará uma tecnologia grátis. Os batedores 

Maug têm grande conhecimento tecnológico e são muito bons no roubo de tecnologias. Eles 

também podem desativar sistemas de alarme facilmente, além de decifrar quase todos os 

códigos secretos. 

 

Batedores Maug também sabotam a artilharia, aeronaves e mísseis inimigos. Mexendo com 

sistemas de computadores na artilharia e aeronaves, eles também podem causar sua auto-

destruição. Batedores Maug também podem reprogramar os sistemas de lançamento de 

mísseis, fazendo-os disparar por conta própria - e atingir o próprio território de onde saíram! 

 

Batedores Re'Lu subvertem a moral. Eles entram num território e montam um transmissor 

telepático especial, o qual emite ondas de pensamento que controlam parcialmente as mentes 

dos colonos inimigos. Estes colonos perdem a moral, e revoltam-se sem razão aparente. O 

efeito se espalha, e logo o Batedor Re'Lu subverte quase toda a população de um território. 

 

Batedores ChCh-t sempre viajam em grupos. Isto permite que eles penetrem um edifício à 

noite, e fujam com muitos recursos. Eles sempre escolhem os edifícios que contenham mais 

recursos, geralmente levando cerca de metade dos maiores estoques. 

 

O Batedor Cyth tem uma habilidade terrível -- ele envenena a terra. Um espião Cyth pega um 

pouco de seu suco de aranha e joga o veneno na água que abastece um território. Embora o 

veneno fique diluído demais para afetar os colonos, é forte o bastante para matar muitas 

plantas. O estoque de alimentos é cortado pela metade quando os batedores Cyth têm êxito 

nesta missão. 

 

 

Corpo de Comando 

Custo de Produção -- 500 créditos 

Recursos Necessários -- 5 pontos de metal, 1 componente eletrônico 

Tecnologia Necessária -- Eletrônica 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- 1 crédito 



Ataque -- 2 

Defesa -- 5 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Veja abaixo, para cada raça 

 

Equipe seus oficiais militares com estes computadores de campo, e eles se tornam muito 

eficazes. Os computadores têm grandes telas que permitem a eles verem todas as unidades 

terrestres num campo de batalha. Eles podem orientar unidades de ataque e defesa de 

maneira mais precisa, dando aos soldados e tanques bônus de ataque e defesa. Os Corpos de 

Comando em si são unidades fracas, pois são compostas apenas de oficiais e alguns 

assistentes. 

 

Corpos de Comando Cyth também podem destruir as mentes de unidades inimigas. Eles 

emitem um terrível raio de energia neural. O tecido nervoso da vítima é transformado em 

pasta -- e o indivíduo entra em coma. Soldados com mentes destruídas tornam-se alvos fáceis 

para os militares Cyth. 

 

Os Corpos de Comando Re'Lu têm uma habilidade telepática especial. Eles podem controlar as 

mentes de uma unidade inteira, forçando a atacar sua própria colônia. Se a unidade com a 

mente controlada sobrevive, torna-se um grupo de zumbis que servem apenas aos Re'Lu. 

 

Na hierarquia Uva Mosk somente aqueles que sabem fazer a dança Shaman podem entrar 

para um Corpo de Comando. Esta dança permite que eles descubram recursos secretos, 

criando um bônus no território em que estão. 

 

 

UNIDADES DE FÁBRICA 

 

Esquadrão Laser 

Custo de Produção -- 20 créditos 



Recursos Necessários -- 15 pontos de mão-de-obra 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 2 

Defesa -- 6 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Loucura (Humanos) Espionagem (Uva Mosk) 

 

Soldados Laser podem ser equipados assim que você tem uma fábrica. Estas produzem rifles 

laser para armar os esquadrões. Estes rifles são mais poderosos que uma pistola laser. 

 

Esquadrões Laser dos Humanos injetam-se com uma adrenalina tóxica que lhes dá força e 

agilidade extras. Eles lutam como loucos, e muitas vezes conseguem vencer unidades mais 

fortes. Mas essa adrenalina é quase sempre fatal. Os soldados que não morrem ficam muito 

doentes, pois seus músculos retraem-se e eles não podem mais lutar. 

 

Devido à sua habilidade natural com a camuflagem, todos os Esquadrões Laser dos Uva Mosk 

podem espionar nos territórios. Os soldados que conseguem espionar movem-se facilmente 

pelos territórios inimigos, transmitindo informações ao Grande Hortus. 

 

Soldados MTA 

Custo de Produção -- 40 créditos 

Recursos Necessários -- 50 pontos de mão-de-obra, 10 de ferro, 5 de eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Mísseis Terra-a-Ar 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 



Custo por Jogada -- 1 crédito 

Ataque -- 4 

Defesa -- 12 

Velocidade -- 4 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Ataca unidades aéreas e terrestres 

  

Esta é uma unidade especial, pois causa danos em alvos terrestres e aéreos. Os mísseis têm um 

sistema de propulsão diferente, que usa ar e combustível. Ao ser disparado, o míssil libera uma 

carga de ar comprimido, que lança o míssil a sete metros do lançador -- evitando o risco de 

que ele seja queimado. Nesse ponto o combustível entra em ignição e o míssil segue na 

direção do alvo. Soldados MTA também podem atacar unidades terrestres. Eles são ótimos 

para destruir alvos terrestres, com ótimos resultados. 

 

Os soldados MTA Humanos também podem receber a Ordem de Loucura, e os soldados MTA 

Uva Mosk também podem espionar em outras colônias. 

 

Soldados de Batalha 

Custo de Produção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 25 de ferro 

Tecnologia Necessária -- Rifle Anti-Matéria 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- 2 créditos 

Ataque -- 8 

Defesa -- 24 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 9 



Habilidades Especiais -- Loucura (Humanos) Espionagem (Uva Mosk) 

 

Adaptar um rifle laser para disparar cápsulas de anti-matéria não é fácil. Mas quando você 

completa a pesquisa de rifles anti-matéria, suas fábricas passam a produzir estas armas 

mortais. O rifle dispara um pequeno campo de contenção de anti-matéria. Este campo se 

rompe facilmente em contato com um objeto sólido, soltando a anti-matéria e transformando 

toda a matéria adjacente em energia. Estes soldados facilmente eliminam esquadrões laser, 

solados MTA e tanques laser. 

 

Os soldados de batalha Humanos também podem receber a Ordem de Loucura, assim como 

seus equivalentes Uva Mosk podem espionar. 

 

 

Soldados de Ataque 

Custo de Produção -- 200 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, , 50 de metal, 10 de eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Blindagem de Ataque 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 4 créditos 

Custo por Jogada -- 4 créditos 

Ataque -- 12 

Defesa -- 36 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 6 

Alcance -- 9 

Habilidades Especiais -- Loucura (Humanos) Espionagem (Uva Mosk) 

 

Blindagem de ataque eletronicamente melhorada protege seus Soldados de Ataque contra a 

maior parte dos disparos laser e anti-matéria. Esta é uma enorme força de defesa, pois eles 

podem avançar contra muitos tipos de forças atacantes. Assim que seus cientistas aperfeiçoam 



a Blindagem de Ataque, você pode produzir este dispositivo de blindagem. Estas são as 

unidades de infantaria mais fortes que você pode ter. 

 

Também neste caso, os soldados Humanos podem receber a ordem de Loucura, e os Uva Mosk 

podem espionar em territórios inimigos. 

 

 

Canhão Laser  

Custo de Produção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 25 pontos de mão-de-obra, 25 de ferro 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 1 crédito 

Ataque -- 4 

Defesa -- 10 

Velocidade -- 4 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 9 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Os Tanques Laser são bons para a defesa e o ataque. Assim que você tem uma fábrica já pode 

iniciar a construção destes tanques. Estas armas móveis são uma versão gigantesca do rifle 

laser. Os raios laser que eles disparam podem penetrar materiais metálicos, vegetais ou 

animais. Eles são especialmente eficazes contra os Esquadrões Laser. 

 

Canhão de Fusão 

Custo de Produção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 50 de ferro 



Tecnologia Necessária -- Canhão de Fusão 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 2 créditos 

Ataque -- 8 

Defesa -- 20 

Velocidade -- 4 

Taxa de Disparo -- 4 

Alcance -- 9 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Estes canhões móveis contêm um pequeno reator de fusão. Quando disparado, o canhão 

permite a ligação de dois átomos radiativos, liberando uma enorme energia. Esta energia sai 

por um cano que a transforma em raio de energia. A energia de fusão é duas vezes mais 

poderosa que um disparo laser, permitindo que estes canhões arrasem com unidades de 

infantaria e tanques armados a laser. Também são muito eficazes contra sistemas de Defesa 

Laser. 

 

Canhão Rompedor 

Custo de Produção -- 200 créditos 

Recursos Necessários -- 200 pontos de mão-de-obra, 100 de metal, 5 cápsulas 

   de anti-matéria 

Tecnologia Necessária -- Canhão Rompedor 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 4 créditos 

Ataque -- 15 

Defesa -- 40 

Velocidade -- 3 



Taxa de Disparo -- 4 

Alcance -- 16 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

Duas vezes mais forte que um Canhão de Fusão, o Canhão Rompedor arrasa com unidades e 

edifícios instantaneamente. Um raio de fusão é colocado dentro de um campo de contenção 

de anti-matéria. A junção destes dois raios de energia causa uma violenta reação, que penetra 

Refletores de Energia, Canhões Laser e de Fusão. 

 

Canhão Holocausto 

Custo de Produção -- 500 créditos 

Recursos Necessários -- 400 pontos de mão-de-obra, 250 de metal, 20 cápsulas 

   de anti-matéria 

Tecnologia Necessária -- Raio Anti-Matéria 

Tipo -- Unidade Terrestre 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 8 créditos 

Ataque -- 25 

Defesa -- 100 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 4 

Alcance -- 16 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

A mais terrível unidade terrestre na galáxia. A destruição que este canhão causou durante as 

Guerras Quadra ainda tem repercussões em muitos planetas! Os Raios de Anti-Matéria são 

grandes campos de contenção cheios de cápsulas anti-matéria. O Canhão Holocausto dispara 

estes raios com um alcance superior ao de qualquer outro canhão. Estas unidades são uma 

excelente escolha para o líder de colônia com inclinações belicosas. Alguns Canhões 

Holocausto são o bastante para assustar qualquer inimigo. 

 



 

UNIDADE DE ESTALEIRO 

 

Transporte Naval 

 

Custo de Produção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 25 pontos de mão-de-obra, 25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Nenhuma 

Tipo -- Unidade Naval 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 4 

Defesa -- 20 

Velocidade -- 4 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 5 

Habilidades Especiais -- Movimenta tropas pelos oceanos 

 

Transportes Navais são grandes navios que levam até três unidades terrestres. Estes navios são 

críticos se você deseja lançar um ataque contra uma colônia em outro continente. Transportes 

Navais podem levar Colonizadores, Batedores, Corpos de Comando, Esquadrões Laser, 

Soldados MTA e de Batalha, Tanques Laser, e os Canhões de Fusão, Rompedores e Holocausto. 

Transportes Navais têm pouca força de defesa. Se houver muitos Couraçados e Portanaves 

Lançatremor dos inimigos, será melhor que você proteja estes navios com seus próprios navios 

de guerra. 

 

 

Couraçado Lançatremor 

Custo de Produção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 100 de metal 



Tecnologia Necessária -- Projetor Lançatremor 

Tipo -- Unidade Naval 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 1 crédito 

Ataque -- 20 

Defesa -- 80 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 5 

Alcance -- 25 

Habilidades Especiais -- Nenhuma 

 

O Couraçado Lançatremor emite uma forte onda de som que abala a estrutura de navios e 

aeronaves dos inimigos. Quase sempre os rebites dos veículos ficam soltos, causando enormes 

buracos que fazem os navios afundarem. A onda de tremor também solta as asas de aeronaves 

inimigas. A freqüência da onda é tão alta que somente os marinheiros ChCh-t e Uva Mosk 

podem ouvi-la chegando. Não há escudo que proteja contra essa onda, e ela afeta uma área 

muito grande. Elas servem para dominar uma rota marítima ou proteger seus Transportes 

Navais. Se você tiver vários destes navios, poderá dominar os mares e oceanos de Gallius IV. 

Este é o navio mais forte que você pode ter. 

 

 

Portanaves Lançatremor 

Custo de Produção -- 400 créditos 

Recursos Necessários -- 300 pontos de mão-de-obra, 200 de metal, 10 cápsulas 

   de anti-matéria 

Tecnologia Necessária -- Armas Iônicas 

Tipo -- Unidade Naval 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 2 créditos 

Ataque -- 10 



Defesa -- 100 

Velocidade -- 3 

Taxa de Disparo -- 3 

Alcance -- 16 

Habilidades Especiais -- Fornece combustível a aeronaves 

 

O Portanaves Lançatremor pode reencher os tanques de aeronaves, e qualquer nave que 

esteja no alcance de um Portanaves Lançatremor não cairá no fim de uma jogada por falta de 

combustível. Transportar suas aeronaves em Portanaves Lançatremor aumenta muito o 

alcance de sua força aérea. Estes enormes navios não têm a mesma força de ataque de um 

Couraçado Lançatremor, mas podem suportar um grande volume de danos antes de serem 

destruídos. 

 

 

UNIDADES DE AEROPORTO 

 

Caça Turbo 

Custo de Produção -- 50 créditos 

Recursos Necessários -- 25 pontos de mão-de-obra, 25 de metal 

Tecnologia Necessária -- Necessária 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 2 

Custo por Jogada -- 1 crédito 

Ataque -- 4 

Defesa -- 8 

Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- 1 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Ataca Unidades Terrestres, Navais e Aéreas 



 

Caças Turbo são aeronaves armadas a laser que você pode produzir assim que acaba de 

construir um aeroporto. Os raios laser podem ser usados contra unidades terrestres, navais e 

aéreas. Assim, estes caças são tanto uma força de defesa contra naves inimigas, como uma 

força de ataque contra outras colônias. Os Caças Turbo podem atacar primeiro, destruindo 

instalações de defesa e deixando o território exposto para suas forças terrestres. 

 

Os Caças Turbo têm suas limitações. Eles precisam de enormes volumes de combustível. Se 

não estiverem no raio de alcance de um Aeroporto, Depósito de Combustível ou Portanaves 

Lançatremor, eles caem no final de uma jogada. Suas naves devem sempre estar no alcance de 

uma estação de combustível, ou serão transformadas em montes de ferro-velho. 

 

As aeronaves podem destruir toda a oposição num território inimigo, mas não podem tomar 

posse dele. Aeronaves não podem aterrar onde não há um campo de pouso. O território 

continuará a pertencer a seu inimigo, até que você chegue com suas forças terrestres. 

 

 

Bombardeiro Clarão (Starflare) 

Custo de Produção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 150 pontos de mão-de-obra, 100 de metal, 10 de eletrônicos 

Tecnologia Necessária -- Bomba Clarão 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- 2 créditos 

Ataque -- 12 

Defesa -- 8 

Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- 3 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Ataca Unidades Terrestres, Navais e Aéreas 

 



Um Bombardeiro Clarão leva uma enorme carga de bombas. São ótimos como primeiro 

ataque, para reduzir ou mesmo eliminar as defesas inimigas. Seu nome vem do que ocorre 

quando as bombas são detonadas, pois estas levam um mistura volátil de compostos à base de 

hidrogênio e enxofre. Quando a bomba atinge o chão, sua camada envolvente é rompida, 

expondo o interior ao ar. A explosão resultante é tão brilhante que parece tão intensa quanto 

uma explosão solar. 

 

Avião-Espião Supernova 

Custo de Produção -- 250 créditos 

Recursos Necessários -- 300 pontos de mão-de-obra, 250 de metal, 5 cápsulas 

   de anti-matéria 

Tecnologia Necessária -- Invisibilidade 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 4 

Custo por Jogada -- 5 créditos 

Ataque -- 20 

Defesa -- 8 

Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- 4 

Alcance -- 4 

Habilidades Especiais -- Missão de Espionagem 

 

O Supernova é uma aeronave com invisibilidade. Uma teia de refração de luz cobre a nave em 

pontos estratégicos. A maior parte dos dispositivos de detecção não pode detectar um 

Supernova, pois as ondas passam ao redor da nave, e os dispositivos "pensam" que não há 

nada nessa área. Os aviões-espiões também têm um relativo sucesso no redirecionamento de 

ondas de luz, que fazem o avião parecer translúcido, e assim não é percebido logo à primeira 

vista. Os Supernovas são os mais perigosos aviões que você pode construir. 

 

Estas naves são muito boas para espionar. Sobrevoando outro território com ela, você terá 

uma visão de toda a colônia inimiga. Os Supernovas são muito melhores que os Batedores na 

espionagem. 



 

 

OGIVAS DE BASE DE MÍSSEIS 

 

Ogiva Múltipla 

Custo de Produção -- 100 créditos 

Recursos Necessários -- 25 pontos de mão-de-obra, 10 de metal 

Tecnologia Necessária -- Foguetes 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 20 

Defesa -- 8 

Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- -1 

Alcance -- 0 

Habilidades Especiais -- Cada unidade só pode ser usada uma vez 

 

Quando você acaba de criar uma Base de Mísseis, pode fabricar as Ogivas Múltiplas. Esta 

eficiente ogiva é armada com vários pacotes de explosivos. Quando o Míssil Múltiplo atinge o 

chão ele detona como uma arma convencional, mas essa explosão lança os pequenos pacotes 

explosivos à sua volta, cobrindo uma enorme área. No impacto, estes também explodem -- 

aumentando assim o volume de danos causados. 

 

 

Ogiva Quebraterra 

Custo de Produção -- 150 créditos 

Recursos Necessários -- 50 pontos de mão-de-obra, 50 de metal, 5 de eletrônicos, 

   1 cápsula de anti-matéria 



Tecnologia Necessária -- Armas Iônicas 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 60 

Defesa -- 8 

Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- -1 

Alcance -- 0 

Habilidades Especiais -- Cada unidade só pode ser usada uma vez 

 

Quando o Quebraterra atinge um alvo, ele não explode imediatamente. Ele possui uma arma 

iônica especial que perfura o solo à sua frente, levando-o a penetrar o terreno por cerca de 

trinta metros. Quando chega a essa profundidade, a ogiva detona. A explosão combinada de 

solo, rochas e energia iônica causa muitos danos. A Ogiva Quebraterra causa três vezes mais 

danos que uma Ogiva Múltipla. Ordene a seus cientistas que pesquisem as Armas Iônicas, e 

estes mísseis terríveis serão acrescentados ao seu arsenal. 

 

 

Ogiva Supernova 

Custo de Produção -- 300 créditos 

Recursos Necessários -- 100 pontos de mão-de-obra, 100 de metal, 10 eletrônicos, 

   5 cápsulas de anti-matéria 

Tecnologia Necessária -- Raio Anti-Matéria 

Tipo -- Unidade Aérea 

Pontos de Movimentação -- 3 

Custo por Jogada -- Nada 

Ataque -- 100 

Defesa -- 8 



Velocidade -- 0 

Taxa de Disparo -- -1 

Alcance -- 0 

Habilidades Especiais -- Cada unidade só pode ser usada uma vez 

 

A mais devastadora arma da galáxia é a Ogiva Supernova. A ogiva contém cinco cápsulas de 

anti-matéria. Um mecanismo de disparo similar àquele encontrado na Ogiva Múltipla lança as 

unidades em todas as direções, para longe do ponto de impacto. As cinco unidades de anti-

matéria batem no chão e se rompem. Qualquer matéria que esteja na proximidade é 

imediatamente transformada em energia. A pesquisa do Raio Anti-Matéria permite que você 

fabrique estas unidades, e seus peritos em munições podem criar um campo de contenção 

suporte a primeira explosão da ogiva. 

 

 

Fim do Guia do Jogador 
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