
Acabe com o impasse, líder da colônia... 

 

À sua frente, flutuando, encontra-se o magnífico e indomado Gallius IV, um planeta recém 

descoberto nesta parte disputada da galáxia. Sua nave está pronta, equipada com tudo que 

você precisa para colonizar o planeta. Um seleto grupo de colonos já está em órbita, todos 

preparados para construir uma possessão forte, e defendê-la até a última pedra. 

 

Outras naves também sondam a superfície do planeta, procurando um local para criar uma 

colônia. Todas as antigas alianças foram descartadas na disputa por este planeta. Sete grandes 

armadas pairam sobre ele, armas iônicas prontas para a destruição. Apenas um tratado feito 

às pressas, o Compacto de Gallius IV, impede uma guerra total. Capture o planeta, e você 

poderá estar impedindo a destruição do cosmos. 

 

Há duas formas para você dominar o planeta. Você tomará este mundo construindo o maior 

número de Centros Urbanos, ou expulsando todos os seus oponentes do planeta. De uma 

forma ou outra, Gallius IV pode ser seu. 

 

Preparei este manual para explicar com precisão como você deve administrar sua colônia. Use 

todos os recursos, tecnologias, e suas próprias estratégias ao máximo. Somente assim você 

poderá vencer seus inimigos e acabar com este impasse - este "Deadlock" - que domina os 

céus. 

 

--Oolan, Observador em Gallius IV  

 

COMO JOGAR AGORA MESMO! 

Selecione o TUTORIAL no Menu Principal. Este tutorial leva você através das três primeiras 

fases de sua colônia em fundação. Eu, Oolan, mostrarei como começar uma colônia, passo a 

passo! 

 

Você pode querer usar este manual após jogar algumas vezes. Este livro traz informações 

sobre todas as partes do jogo. O GUIA DO LÍDER DE COLÔNIA também tem estatísticas 

completas e fatos sobre tecnologias, edifícios, unidades militares e raças. 

 

OS TERMOS DE DEADLOCK  



Este manual usa termos de Mouse para explicar como jogar. Aqui estão todos os diferentes 

termos de comandos: 

 

 Clique -- Pressione e solte o botão esquerdo do Mouse. 

 

 Clique e arraste -- Pressione o botão esquerdo do Mouse, sem soltar. Mova a  

 seta de cursor na tela até o ponto desejado e solte o botão. 

 

 Duplo-clique -- Pressione o botão esquerdo do Mouse duas vezes, rapidamente. 

 

 Clique-direito -- Pressione e solte o botão direito do Mouse. 

 

 Shift-Clique -- Pressione a tecla <Shift> no teclado. A seguir pressione o 

 botão esquerdo do Mouse. 

 

PARTE UM: INICIANDO SUA COLÔNIA 

 

MENU PRINCIPAL 

O Menu Principal tem as seguintes opções: Tutorial, Início Rápido, Novo Jogo, Carregar Jogo e 

Sair. 

 

INÍCIO RÁPIDO 

Esta opção leva você direto a Gallius IV, pulando a tela de Opções de Jogo. As opções serão as 

mesmas da última vez em que você jogou, i.e., número de jogadores, tamanho do planeta, 

habilidades da raça, etc. 

 

TUTORIAL 

Permita que eu, Oolan, seu conselheiro On-Line, ensine a você como colonizar. Esta é uma 

ótima forma de aprender como criar uma colônia rapidamente... 



 

CARREGAR JOGO 

Pressione este botão para carregar um jogo anterior que você tenha gravado. 

 

NOVO JOGO 

Inicie um novo jogo com este comando. Jogue contra inimigos controlados pelo computador, 

ou enfrente oponentes humanos. 

 

SAIR 

Este botão leva você de volta a Windows. 

 

NOVO JOGO 

Ao pressionar NOVO JOGO, você terá três escolhas. Pode optar por jogo individual, multi-

jogadores, ou até mesmo um jogo por E-Mail. 

 

JOGO INDIVIDUAL 

Jogue sozinho contra o computador. Ao pressionar este botão, aparece a tela de Opções de 

Jogo. 

 

JOGO MULTI-JOGADOR 

Jogue contra oponentes humanos com este comando. Você pode conectar-se com outras 

pessoas de várias formas. Deadlock pode ser jogado na Internet, num sistema LAN (rede 

interna), via Modem serial, ou Null Modem (cabo). Consulte a seção correspondente para ver 

como fazer a conexão com outras pessoas em todo o mundo para jogar Deadlock! 

 

JOGO VIA E-MAIL  

Enfrente oponentes, jogada a jogada, via E-Mail. Consulte a seção correspondente para ver 

como fazer a configuração. 

 

OPÇÕES DE JOGO 



 

Todos os jogos individuais ou via E-Mail são configurados nesta tela. Você pode criar uma vasta 

campanha militar ou uma pequena batalha lunar. Também há muitas regras que você pode 

alterar. Aqui estão suas opções: 

 

Número de Jogadores -- Escolha quantas colônias (humanos ou computador) você deseja ter 

no jogo. 

 

Condições de Vitória -- Defina o número de Centros Urbanos necessários para conquistar 

Gallius IV. Um Centro Urbano é o edifício mais difícil de fazer. Você pode escolher entre e, 5, 7 

ou 10 Centros Urbanos. 

 

Opções de Regras -- 

 

Eventos Aleatórios -- Ligue ou desligue os eventos aleatórios. Eventos ao acaso não ocorrem 

quando esta opção está desligada. 

 

Produção Rápida -- Escolha esta opção, e a produção de recursos é feita no dobro da 

velocidade normal. Estes jogos também são mais rápidos que um jogo normal. 

 

Tempo Real -- Selecione isto, e suas jogadas terminam automaticamente. Este é um duro 

desafio, pois você terá que ser mais rápido que outras colônias que planejam destruir você! 

 

Nível de Habilidade do Computador -- Defina a habilidade de seus oponentes no computador. 

 

Opções Avançadas --  

 

Limite de Tempo para o Último Jogador -- Somente para Multi-jogadores. O cronômetro 

aparece quando todos os jogadores menos um já terminaram suas jogadas. Se o último 

jogador não completa a jogada antes do tempo acabar, uma nova jogada é iniciada 

automaticamente. 

 



Habilidades Raciais - Altere as vantagens de cada raça. Habilidades Padrão mantém as 

habilidades e fraquezas específicas de cada raça. Sem Habilidades cancela todas as vantagens 

das raças. Melhor para todas dá a cada raça as mais fortes habilidades. Você também pode dar 

as mesmas habilidades para todas as raças escolhendo, por exemplo, as características dos 

Re'Lu. 

 

TAMANHO DO PLANETA 

Há quatro tamanhos de planeta para escolher, de pequeno a enorme. Você também pode criar 

um mapa do planeta sob medida. 

 

Opções de Tamanho de Mundo -- Crie um mundo grande ou pequeno, ajustando a largura, 

altura e tamanho de território no mapa do planeta. O tamanho do território altera a área 

média de cada território. Quanto maior o território, mais espaço você terá para construir -- 

mas o mapa terá menos territórios para você escolher. 

 

Opções de Terreno -- Altere os tipos de terreno que seu planeta terá. Clique e arraste cada 

barra para fazer sua escolha. Há cinco tipos de terreno, Planícies, Florestas, Montanhas, 

Pântanos e Oceanos. Selecione principalmente planícies para criar um mundo plano -- ou 

encha o mapa com montanhas e pântanos para criar um ambiente hostil. 

 

Um mapa pode ter até 75% coberto por oceanos. Você não pode descer em territórios de 

oceanos.  

 

Cores -- Selecione a aparência de seu planeta. Escolha desde um mundo tropical até um 

mundo gelado, A cor do planeta não afeta o jogo. 

 

SELECIONE SUA RAÇA 

Cada raça tem suas próprias habilidades e fraquezas. 

 

ChCh-t -- A população desta raça insectóide cresce rapidamente. Suas unidades militares são 

mais fracas, mas elas criam unidades militares mais rápido que as outras raças. Seus batedores 

também podem roubar recursos de territórios inimigos. 

 



Cyth -- Não importa se sua moral está baixa, os Cyth jamais ficam tristes demais, por isso você 

pode arriscar-se a cobrar impostos mais pesados deles. Sua unidade de comando tem poder 

mental contra unidades militares inimigas -- e podem destrui-las totalmente. Batedores Cyth 

envenenam a terra -- destruindo reservas de alimentos num território inimigo. Os Cyth pagam 

poucos impostos. 

 

Humanos -- Estes gênios em economia ganham muito através do comércio e impostos. Os 

custos de transportes de recursos são muito menores para eles que para outras raças. A 

infantaria humana tem um tática de batalha alucinada que duplica sua força, mas deixa-os 

mortos após uma batalha. Os humanos são muito sensíveis a escândalos com os Skirineen. Isto 

abaixa sua moral. 

 

Maug -- Cientistas Maug são rápidos na pesquisa de tecnologia, para que possam construir 

edifícios e unidades de alta tecnologia rapidamente. Seus batedores roubam tecnologia 

facilmente e também podem sabotar a artilharia, aviões e mísseis dos inimigos. Unidades 

militares dos Maug são muito boas para capturar espiões. Todos os Maug são cronicamente 

afetados por resfriados e febres, e portanto sua moral pode cair rapidamente. 

 

Re'Lu -- Os Re'Lu têm poderes telepáticos, e podem ver o planeta inteiro, o que lhes dá muitas 

informações para planejar uma estratégia traiçoeira. Seu comando também pode controlar a 

mente de outras unidades, fazendo com que estas lutem ao lado dos Re'Lu numa batalha. Eles 

têm unidades militares fracas. 

 

Tarth -- Os Tarth são enormes bestas militares. A infantaria, artilharia e aviões dos Tarth têm 

bônus de ataque. Suas unidades de infantaria e artilharia fazem missões de força irresistível 

que arrasam com edifícios rapidamente. Também, as fazendas Tarth produzem grandes 

quantidades de alimentos. Os batedores Tarth são péssimos espiões e são presos facilmente. 

Suas naves são fracas e facilmente destruídas.  

 

Uva Mosk -- Sua ligação com a natureza permite que eles produzam mais recursos que 

qualquer outra raça. O comando Uva Mosk também pode fazer a dança shaman, que lhes 

permite criar bônus de recursos nos territórios. Todas as unidades de infantaria Uva Mosk 

podem espionar em outras colônias, e não são fáceis de capturar. Mas eles pagam menos 

impostos que outras raças. 

 

 

SELECIONE UM LOCAL DE POUSO 



 

Após escolher uma raça, você deve selecionar um território para iniciar sua colônia. Há quatro 

tipos de terreno para você pousar -- planícies, florestas, montanhas e pântanos. Clique-direito 

num território para obter informações mais detalhadas sobre ele. 

 

 

Planícies -- Este terreno é ideal para iniciar uma grande população, e também produz mais 

alimentos. Mas as planícies são pobres em produção de ferro. 

 

Florestas -- Estes territórios produzem todos os recursos naturais em quantidades moderadas. 

Infelizmente, ele jamais têm grandes quantidades de qualquer coisa. 

 

Pântanos -- Estes terrenos têm a maior produção de energia, mas o crescimento populacional 

é severamente limitado. 

 

Montanhas -- Estas áreas rochosas são perfeitas para a mineração de ferro, mas a produção de 

alimentos e energia é difícil. A população também cresce vagarosamente. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Você não pode pousar em oceanos. Você também não pode pousar 

em territórios próximos a outra colônia, a menos que não haja outros territórios disponíveis. 

Os territórios em que você não pode pousar aparecem em cinza. 

 

Tamanho da Colônia Inicial 

Você começa com um Centro Urbano, 400 colonos, 500 créditos, 100 pontos em alimentos, 75 

de madeira, 100 de energia, 150 de ferro -- e sua primeira unidade militar. 

 

 

PARTE DOIS: ADMINISTRANDO SUA COLÔNIA 

Há duas visões para você controlar sua colônia -- Visão do Planeta e Visão da Colônia. 

 

A VISÃO DO PLANETA --  Quando você pousa no planeta, tem esta visão. Você controla várias 

partes de sua colônia com esta visão do planeta. 



 

A BARRA DE FERRAMENTAS 

Cada botão ou área da barra de ferramentas tem uma função diferente. 

 

Janela de Créditos -- Esta janela mostra quanto dinheiro você tem nessa jogada. 

 

Janela de Jogada -- Esta área mostra o número da jogada 

 

Relatório de Combate -- Este botão repete quaisquer batalhas disputadas nessa jogada. Todos 

os territórios que tiveram um combate ficam em destaque. Selecione o local de combate que 

você deseja ver e pressione em OK, para ver a batalha repetida. 

 

Estatísticas da Colônia -- Este botão permite que você veja um resumo geral de sua colônia. 

Todos os edifícios, colonos, unidades, estoques de recursos, tecnologias e créditos podem ser 

vistos. Outros territórios (devido a missões de espionagem) também podem ser mostrados. 

Escolha a raça que você está espionando e suas estatísticas serão mostradas. 

 

Relatório de Pesquisa -- Você pode analisar ou mesmo alterar a pesquisa de tecnologia de sua 

colônia. Ao escolher uma tecnologia você fica sabendo em quantas jogadas ela será 

completada. Assim que você escolhe uma tecnologia e pressiona em OK, seus colonos iniciam 

a pesquisa. 

 

 

CONSELHO DE OOLAN: Você só pode iniciar a pesquisa de tecnologias após construir uma 

Universidade. 

 

Eventos -- Este botão revisa todos os eventos que aconteceram numa jogada. 

 

Enviar Mensagem -- Insulte, vanglorie-se, ameace ou reclame a seus oponentes. Você também 

pode escrever suas próprias mensagens para provocar seus rivais. Escolha o tipo de mensagem 

que deseja enviar. A seguir, escolha quem deverá receber essa mensagem. Quando você 

pressiona OK a mensagem é enviada. 



 

Escolha Própria para escrever sua própria mensagem. Digite a mensagem no quadro à 

esquerda. Clique em OK, e a mensagem vai para o outro jogador. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Você pode ver suas próprias mensagens! Clique em Ver Mensagens 

Enviadas e uma animação aparece. 

 

Ver Mensagens -- Veja as mensagens enviadas a você pressionando este botão. 

 

Mercado Negro -- Contate os Skirineen quando você quiser comprar algo ilegalmente. Isto é 

uma violação ao Compacto de Gallius IV, mas um acordo com eles pode ajudar sua situação. 

Você pode comprar recursos, informações, tecnologia e unidades militares deles. Você 

também pode vender recursos a eles. 

 

AVISO DE OOLAN:  Acordos secretos com os Skirineen podem causar um escândalo - e isso 

pode abaixar consideravelmente a moral de seus colonos, causando até mesmo uma revolta. 

As penalidades tornam-se mais severas cada vez que você é apanhado em flagrante. 

 

Impostos -- Determine a tarifa de impostos de sua colônia. Você verá uma indicação de 

quantos créditos terá na próxima jogada, e também do efeito dos impostos sobre a moral da 

colônia. Você pode ajustar os impostos para diferentes territórios, dando isenções para um, 

enquanto arranca tudo que pode do outro. 

 

Ver Estoque da Colônia -- Clique neste comando e os recursos da colônia são mostrados. Cada 

colônia tem apenas uma parte de seus recursos totais. Se uma colônia precisa de mais 

recursos, estes terão de ser transportados por você ou pelos colonos. 

 

Ver Moral da Colônia -- Veja como está a moral de uma colônia. Impostos altos, falta de 

alimentos e excesso de população podem fazer com que os colonos fiquem em casa, em 

protesto. Impostos baixos, cultura e objetos de arte podem levantar a moral. 

 

Botão de Recursos/Unidades Militares -- Este botão permite que você alterne os ícones de 

recursos e unidades militares. Com os recursos ativados, você pode movimentá-los 

manualmente entre os territórios e colônias. 



 

Mova seus recursos desta forma: Primeiro, ative os recursos. A seguir, clique e arraste o 

recurso para o território desejado. Um quadro aparece, perguntando quantos recursos você 

deseja mover. Digite o valor e pressione OK. 

 

Quando os ícones de recursos são mostrados, as unidades militares não aparecem. Pressione o 

botão de Recursos/Unidades Militares, e elas reaparecem. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Movimentar recursos custa dinheiro. Você só pode mover recursos na 

medida que seu orçamento permite. 

 

Aproximar -- Este botão traz a visão aproximada da colônia. 

 

Ajuda -- Se você tiver problemas, entre em contato comigo, Oolan, seu tutor On-Line. Posso 

ajudar você a administrar sua colônia. 

 

Fim da Jogada -- Pressione este botão para encerrar uma jogada e iniciar outra. 

 

Em modo Multi-Jogador, uma jogada não termina até que todos estejam prontos. Mas quando 

você clica em Fim de Jogada você pode cuidar de outros assuntos em sua colônia. 

 

 

O MAPA DO PLANETA 

Você movimenta unidades militares e recursos no mapa do planeta. Ícones importantes 

também são mostrados nesta visão. 

 

BANDEIRAS DAS COLÔNIAS -- O território de cada raça é indicado por uma bandeira. Aqui 

estão as raças e as cores de suas bandeiras: 

 

 ChCh-t -- Laranja 

 Cyth -- Preto 



 Humanos -- Branco 

 Maug -- Azul Escuro 

 Re'Lu -- Azul Esverdeado 

 Tarth -- Vermelho 

 Uva Mosk -- Verde 

 

Abaixo de cada bandeira há um ícone com o tamanho da colônia. Uma colônia sendo iniciada é 

muito pequena. À medida em que a população da colônia cresce, o ícone também cresce. Aqui 

estão os diferentes tamanhos de colônias: 

 

Uma colônia sendo iniciada. 

 

Uma colônia de tamanho médio 

 

Uma colônia adiantada 

 

A maior colônia possível 

 

CENTROS URBANOS 

O Centro Urbano inicial de cada colônia é mostrado no mapa. Outros Centros Urbanos 

construídos durante o jogo também são mostrados. Quando uma raça constrói um número 

suficiente destes edifícios, ela toma posse do planeta. 

 

POPULAÇÃO DO TERRITÓRIO 

O número indicado com o ícone mostra qual a população de seu território. Cada número é 

equivalente a cem colonos. 

 

Mover colonos -- Clique e arraste colonos entre os territórios que pertencem a você. Isto custa 

algum dinheiro, mas ajuda a aumentar a população de um território rapidamente. 

 



CONSELHO DE OOLAN:  Você só pode movimentar colonos entre territórios pertencentes a 

você, e terá de conquistar um território se quiser mover colonos para lá. 

 

MOVER UNIDADES MILITARES -- Movimente unidades militares da mesma forma que você 

move colonos. Clique e arraste suas unidades para territórios vizinhos. Elas podem ser movidas 

para territórios não pertencentes a você. 

 

Se você mudar de idéia -- Cada unidade tem um número determinado de pontos de 

movimento. Você pode mover uma unidade até ficar sem estes pontos. Dê um duplo-clique 

numa unidade para ver seu quadro de Ordens de Unidade. O total de pontos aparece à 

esquerda. 

 

AVISO DE OOLAN:  Ao entrar num território que não pertence a você, acabam-se todos os 

pontos de movimento da unidade. 

 

 

Ordens de Unidade -- Um duplo-clique numa unidade traz o quadro de Ordens de Unidade. 

Cada unidade tem diferentes missões e ordens de batalha a realizar. Uma ordem de batalha 

diz à unidade como lutar. Uma missão é a tarefa que a unidade tem para realizar, tais como 

espionagem ou roubo de tecnologia. 

 

Se você tem várias unidades militares, use Shift-Clique para inspecioná-las. Com este comando 

você vê diferentes unidades. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Cada raça tem suas específicas ordens de batalha e missões a realizar. 

Consulte a descrição de sua raça para conhecer as habilidades e fraquezas. 

 

ÍCONES ESPECIAIS DE PLANETA 

Há vários ícones especiais que podem aparecer no mapa de planeta. 

 

Porto -- Mostra que á um Estaleiro ou Hidroporto na colônia. 

 



Aeroporto -- Mostra que há um aeroporto ou Base Aérea Militar na colônia. 

 

Depósito de Combustível -- A colônia tem um Depósito de Combustível. 

 

Falta de Energia -- Esta colônia precisa de mais energia. 

 

Praga -- Quando uma colônia é atacada por uma praga mortal, este ícone aparece. 

 

Praga Agrícola -- Este ícone aparece nas colônias que têm uma praga agrícola. 

 

VISÃO DE SATÉLITE 

O pequeno mapa no canto superior direito é sua visão de satélite. O retângulo vermelho é a 

área que você está vendo no mapa de planeta. Clique em qualquer lugar desta visão, e seu 

mapa de planeta é alterado. 

 

POPULAÇÃO DA COLÔNIA 

A população total da colônia aparece logo abaixo da visão de satélite. Colonos felizes 

aparecem primeiro. Se houver colonos descontentes, eles aparecem ao lado dos felizes - 

emoldurados em vermelho! 

 

PROGRESSO DA PESQUISA  

Esta barra mostra em que ponto você está em suas pesquisas. A barra verde mostra o quanto 

já foi feito de pesquisa numa tecnologia. A barra amarela indica o quanto será realizado na 

próxima jogada. 

 

CONSELHO DE OOLAN: Você só pode iniciar a pesquisa de tecnologias após construir uma 

Universidade. 

 

ESTOQUE DA COLÔNIA -- 



Seus recursos totais são mostrados neste quadro. Há dois números abaixo de cada recurso. 

Um número verde significa que você está produzindo com superávit. Um número vermelho 

indica que você está gastando mais recursos do que está produzindo. 

 

VOCÊ PODE MUDAR O QUE VÊ! 

As seguintes teclas permitem que você altere o que aparece na tela: 

 

 <F9> -- Alterna entre a visão lateral de 3/4 para um mapa invertido do planeta. 

 

 <Barra de Espaço> -- Liga/Desliga o estoque da colônia e a visão de satélite. 

 

 <Pg Dn> -- Diminui o tamanho do mapa de planeta. 

 

 <Pg Up> -- Aumenta o tamanho do mapa de planeta. 

 

A VISÃO DA COLÔNIA 

Dê um duplo-clique num território ou pressione o botão de aproximar, e a visão da colônia 

aparece. Esta visão permite que você escolha onde irá colocar seus edifícios e colonos. 

 

BARRA DE FERRAMENTAS DA COLÔNIA 

Quase todos os botões desta barra são iguais aos principais, mas há três diferentes: 

 

Afastar -- Este botão leva você de volta à visão de planeta. 

 

Edifícios -- Clique neste botão para construir edifícios. Uma lista de edifícios disponíveis 

aparece na caixa de diálogo, juntamente com o custo de construção em recursos, dinheiro e 

tecnologia. Escolha Mostrar Todos Edifícios para ver todas as construções possíveis e o que é 

necessário para fazê-las. 

 



Selecione o edifício que você deseja fazer. Pressione o botão CONSTRUIR. Seu indicador 

aparece com o edifício ligado a ele. Clique sobre uma área em aberto, e a construção do 

edifício será iniciada. 

 

Se você não tem suficientes recursos o canteiro de obras automaticamente vai buscá-los. 

Quando o local tiver suficientes recursos você poderá mover os colonos para lá e iniciar a 

construção do edifício. 

 

Alguns edifícios ocupam quatro quadrados no mapa da colônia. Se uma parte do edifício se 

sobrepõe a outro edifício, se é colocada fora dos quadrados ou é posicionada sobre a águas, 

ele não pode ser construído. 

 

Demolir Edifício -- Este botão permite que você elimine um edifício indesejado. Após apertar 

este botão, você pode clicar no edifício que deseja demolir. O programa pergunta se você tem 

certeza, e se você pressiona OK, o prédio desaparece. Você recupera metade dos recursos que 

usou para construir o edifício. 

 

O MAPA DA COLÔNIA 

É aqui que você cria uma colônia. Cada tipo de terreno produz um diferente recurso. 

 

Planície -- Estes são ótimos lugares para produzir alimentos. 

 

Área Próxima à Água -- Ampla disponibilidade de água aumenta a produção de alimentos. 

 

Floresta Leve -- Estas áreas produzem boas quantidades de madeira e Endurium. 

 

Floresta Densa -- Você pode obter muita madeira nas florestas densas. 

 

Solo Rochoso -- Estas áreas são ótimas fontes de ferro. 

 

Terra Rachada -- Estas áreas geram mais energia. 



 

Os edifícios obtêm recursos das áreas que cobrem e de todas as áreas vizinhas. 

 

Áreas de Bônus 

Algumas áreas produzem recursos extras. Se há um ícone de recurso sobre uma área, construa 

um edifício apropriado ali. Os edifícios produzirão mais recursos que o normal. Por exemplo, 

digamos que sua colônia tem uma área com um bônus de alimento. Construa uma fazenda 

nessa área, e a produção de alimento será aumentada em 150%. 

 

AVISO DE OOLAN: Você só terá um bônus de recurso se a construção cobrir toda a área de 

bônus. 

 

Verifique a Produção de Cada Área 

Você pode ver o quanto cada área produz. Coloque o cursor sobre uma área e faça um Shift-

Clique. Você poderá ver o quanto de cada recurso poderá ser produzido ali, com base na 

tecnologia disponível. 

 

CANTEIRO DE OBRAS 

Quando inicia uma construção aparece um canteiro de obras. Se você tiver suficientes recursos 

em seu território, poderá mover colonos para o canteiro, para iniciar a construção. 

 

Dê um duplo-clique neste local para conhecer mais detalhes sobre ele. 

 

CAIXA DE DIÁLOGO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Este quadro mostra quantos colonos estão no canteiro, quantos créditos serão precisos para 

operar o edifício, e quanta energia o edifício irá gastar por jogada. O número de jogadas até a 

construção terminar também é mostrado. Adicionar mais colonos ao canteiro acelera a 

construção. 

 

Você talvez não tenha recursos suficientes no território para construir o edifício. Quando isto 

ocorre, isto é indicado em seu mapa. 

 



Se você não tem suficientes recursos, o canteiro de obras os recolhe automaticamente. Se 

você tiver fundos, os recursos são importados. Você também pode mover recursos de outro 

território para acelerar a construção. Acessando a visão de planeta, você pode ativar os ícones 

de recursos, clicar e arrastar os recursos para o seu território. Quando o canteiro já tem o que 

precisa, os colonos podem ser colocados para iniciar a construção. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Você pode suspender a construção de um edifício. Dê um duplo-clique 

no edifício e escolha suspender. Nenhum trabalho será realizado até que você decida reiniciar. 

 

Se você demolir um canteiro de obras, receberá de volta metade dos recursos que gastou. 

 

ADMINISTRANDO SEUS EDIFÍCIOS 

Cada edifício produz algo diferente. Alguns produzem unidades militares, outros criam 

recursos, e alguns produzem comércio e cultura. Dê um duplo-clique num edifício para ver seu 

quadro de produção. 

 

Este quadro mostra quanta mão-de-obra é designada ao edifício, e a quantidade de energia 

que é necessária para operá-lo. 

 

Funções de Trabalho Cada edifício tem uma ou mais barras de produção. Estas barras 

controlam a produção de um recurso, unidade ou habilidade especial. Note que o Centro 

Urbano tem três barras de produção -- unidades de comércio, cultura e construção. Clique e 

arraste uma barra de produção para alterar a produção do edifício. 

 

Barras de Produção Adicionais Algumas tecnologias dão mais barras de produção aos edifícios. 

Por exemplo, uma Universidade só tem uma barra de pesquisa no início. Assim que os estudos 

de eletrônica estão completos, ela ganha também uma barra de produção de componentes 

eletrônicos. Agora você pode produzir este recurso. 

 

Linha de Unidade Militar Centros Urbanos, Fábricas, Estaleiros e Aeroportos, todos produzem 

unidades militares. Inicie a produção de uma unidade militar pressionando o botão ADICIONAR 

UNIDADE. Aparece o quadro para CRIAR UNIDADES. 

 



Escolha a unidade que você deseja e pressione CRIAR. A unidade aparecerá na linha de 

unidades. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Certifique-se de que sua barra de produção de CRIAR UNIDADES tem 

mão-de-obra designada para isso, ou sua unidade militar não será produzida. 

 

Escolha Linha Circular e o edifício completará uma unidade e iniciará outra -- contanto que 

você tenha suficientes créditos e recursos. Remover Unidade elimina uma unidade militar da 

Linha. Isto lhe devolve metade dos recursos gastos. 

 

Você também pode escolher unidades para as quais você ainda não tenha os recursos 

suficientes. Quando houver os recursos, a produção será iniciada. Primeiro são produzidas 

sempre aquelas unidades para as quais há recursos. 

 

Cada território tem um limite de quantas unidades pode sustentar. Se você termina uma 

unidade, mas não há suficiente espaço para ela no território, ela permanece na Linha de 

Unidades até que haja espaço. 

 

Suspender  Este quadro suspende a produção num edifício. Isto economiza créditos e recursos. 

 

CUSTO DE ENERGIA 

Muitos edifícios precisam de energia para funcionar. Se você tem pouca energia, alguns 

edifícios terão produção mais lenta. Os edifícios com falta de energia têm um ícone 

correspondente ao lado. Construa usinas de força para aumentar sua produção de energia. 

 

MOVER COLONOS 

Movimentar colonos para outros edifícios aumenta ou diminui a produção de um edifício. 

Clique e arraste seus colonos para os prédios onde você quer que eles trabalhem. 

 

VISÃO DE SATÉLITE 

Use a visão de satélite para movimentar entre diferentes colônias. Clique em outro território 

na visão de satélite, e o mapa se altera. 



 

AVISO DE OOLAN: Você só pode olhar em seus próprios territórios, aqueles que são vizinhos, e 

territórios nos quais você tem um espião. 

 

 

COMANDO DE MENU EM WINDOWS 

Acesse estes comandos do menu de Windows: 

 

ARQUIVO 

 

NOVO JOGO -- Este comando inicia um novo jogo. 

 

CARREGAR JOGO -- Carregue um jogo anteriormente gravado com este comando. 

 

SALVAR JOGO -- Grave o jogo em que você está. 

 

OPÇÕES DE JOGO -- Esta caixa de diálogo permite que você ajuste o som, vídeo e qualidade 

gráfica. Você pode ligar ou desligar efeitos sonoros, música, vídeos, legendas, vídeos em 

tamanho grande, e ajuda. Você também pode alterar os detalhes gráficos. Quanto mais baixo 

o detalhamento gráfico, menos memória é usada. 

 

FILTRO DE MENSAGENS -- Impeça que certas mensagens apareçam. Escolha este comando, e 

aparece uma caixa mostrando todos os tipos de mensagens. Um "tique" ao lado do tipo 

significa que as mensagens serão mostradas a você. Um quadro cinza quer dizer que a 

mensagem pode ser vista quando você pressionar o botão de eventos. Um quadro branco 

significa que você não verá este tipo de mensagens. 

 

SAIR PARA WINDOWS -- Para você sair de Deadlock. 

 

MAPA 

 



PRÓXIMO TERRITÓRIO -- Permite que você vá de um território a outro. 

 

TERRITÓRIO ANTERIOR -- O comando leva você de volta ao território em que estava. 

 

APROXIMAR DA COLÔNIA -- Altera a visão, para você ver o mapa da colônia. 

 

AFASTAR DA COLÔNIA -- Volta a mostrar o mapa de planeta. 

 

VISÃO AÉREA -- Ajusta o mapa de planeta de uma visão em 3-D para uma projeção plana 

aérea. 

 

VER ESTATÍSTICAS -- Isto esconde a barra lateral na tela, deixando você ver mais dos mapas de 

planeta e colônia. Selecione este comando novamente para voltar a ver a barra lateral. 

 

ALTERAR FRONTEIRA ISOMÉTRICA -- O comando mostra as fronteiras retilíneas de cada 

território. 

 

CENTRALIZAR TERRITÓRIO -- O mapa é centralizado num território marcado. 

 

PRÓXIMA UNIDADE - Veja suas unidades, uma de cada vez. 

 

UNIDADE ANTERIOR - Para voltar a examinar uma unidade anterior. 

 

DAR ORDENS À UNIDADE -- Ativa o quadro de ordens para uma unidade que esteja marcada. 

 

FIM DE JOGADA -- Encerra a jogada e inicia uma nova. 

 

 

RELATÓRIOS 



 

RELATÓRIO DE COMBATE -- Você pode revisar as batalhas das quais participou na jogada. 

 

RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS -- Examine todos os seus recursos e produção de edifícios com 

este comando. 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA -- Verifique ou altere a tecnologia que seus colonos estão 

pesquisando. 

 

RELATÓRIO DE EVENTOS -- Revise todos os eventos da jogada com este comando. 

 

CONSELHO DE MINISTRO -- Seis ministros coloniais podem dar conselhos sobre a mão-de-obra, 

comércio, governo, guerra, defesa e tecnologia. 

 

DEFINIR PRODUÇÃO GLOBAL -- Use este comando rápido quando você está num jogo maior. 

Esta caixa de diálogo permite que você configure a produção global de cada recurso e unidade 

militar. Você também pode alterar o uso de mão-de-obra em comércio, cultura e melhorias a 

edifícios. 

 

DIPLOMACIA 

 

ENVIAR MENSAGEM -- Insulte, vanglorie-se, ameace ou reclame a seus oponentes. Você 

também pode escrever suas próprias mensagens. 

 

OUVIR MENSAGENS -- Revise todas as mensagens enviadas a você por seus rivais. 

 

CONTATAR SKIRINEEN -- Faça negócios ilegais no Mercado Negro. 

 

 

IMPOSTOS 



Permite que você defina a taxa de impostos de sua colônia. 

 

CONSTRUÇÃO 

 

CONSTRUIR EDIFÍCIO -- Inicia a construção de um edifício. 

 

DEMOLIR EDIFÍCIO -- Este comando permite que você destrua um edifício inútil. 

 

LINHA DE UNIDADES -- Ordene a produção de uma unidade em suas fábricas, aeroportos, 

portos ou centros urbanos. 

 

DISPENSAR UNIDADE -- Isto desmonta uma unidade desnecessária. 

 

 

ATALHOS DE TECLADO 

 

Aqui estão algumas teclas que você pode usar: 

 

 Novo Jogo  <Ctrl> + N 

 Carregar Jogo  <Ctrl> + L 

 Salvar Jogo  <Ctrl> + S 

 Opções de Jogo <Ctrl> + O 

 Sair do Windows <Ctrl> + <F4> 

 

 Centralizar no Território C 

 Fronteiras Isométricas  B 

 Próximo Território  N 

 Território Anterior  P 



 Aproximar Visão  + 

 Afastar Visão    - 

 Visão Aérea/3D  <F9> 

 Liga/Desl. Barra Estats. <Spacebar> 

 Centralizar no Território C 

 Próxima Unidade  <Alt> + N 

 Unidade Anterior  <Alt> + P 

 Dar Ordens à Unidade <Alt> + O 

 Fim da Jogada   <Alt> + E 

 

 Relatório de Combate  <F2> 

 Relatório de Situação  <F3> 

 Relatório de Pesquisa   <F4> 

 Relatório de Eventos  <F5> 

 

 Enviar Mensagem  <F6> 

 Ouvir Mensagem  <F7> 

 Contatar Skirineen  <F8> 

 Mercado Negro  <Ctrl> + M 

 

 Impostos   <Alt> + 1 

 

 Construir Edifício <Alt> + C 

 Demolir Edifício  <Alt> + D 

 Atualizar Edifício <Alt> + U 

 Linha de Unidade <Alt> + Q 

 Dispensar Unidade <Alt> + X 



 

 

PARTE TRÊS -- RECURSOS 

Use bem seus recursos, ou sua colônia não sobreviverá. Alguns recursos são naturais ao 

planeta e podem ser cultivados ou extraídos a qualquer hora. Outros não podem ser feitos até 

que certas tecnologias sejam pesquisadas. 

 

RECURSOS DOS COLONOS 

 

Créditos (Dinheiro) -- Cobrar impostos dos colonos traz uma renda a cada jogada. Quanto 

maior a alíquota, mais dinheiro você recebe, mas prejudica a moral. Centros Urbanos, Fábricas, 

Aeroportos e Estaleiros fazem dinheiro através do comércio. Você também pode ganhar 

vendendo recursos a outras colônias ou ao Mercado Negro. 

 

AVISO DE OOLAN:  Vender recursos ao mercado negro Skirineen é arriscado! Se você for pego 

negociando com os Skirineen, seus colonos podem fazer uma revolta. 

 

Mão-de-Obra -- Seus colonos compõem sua mão-de-obra. Cada colonizador vale 25 pontos. 

Cada edifício, unidade militar ou tecnologia tem um custo de mão-de-obra para ser 

desenvolvido ou fabricado. Por exemplo, uma fazenda requer 50 pontos de mão-de-obra para 

ser criada. Coloque dois colonos num canteiro de obras de fazenda, e você terá os pontos 

suficientes para construí-la.  

 

Casas, apartamentos e casas de luxo aumentam sua população. Quanto mais edifícios você 

tiver, mais rápido será o crescimento populacional. 

 

Se uma colônia tem excesso de população, os colonos ficam descontentes. Isso ocorre com 

números diferentes. Planícies podem ter 2.000 (20) colonos. Florestas aceitam 1.500 (15) 

colonos. Montanhas e pântanos podem aceitar 1.000 (10) colonos. Aumentar a cultura e 

reduzir impostos permite que você exceda estes limites. A população máxima que um 

território pode ter é 5.000 (50) colonos. 

 

MORAL  



Somente colonos felizes trabalham. Colonos descontentes ficam em casa, como protesto. 

Estes colonos são marcados em vermelho em seu mapa de colônia. Reduza impostos, aumente 

a cultura ou crie objetos de arte para aumentar a moral de seus colonos. 

 

Cultura é criada nos Centros Culturais e Museus. Você pode criar objetos de arte nos 

Complexos de Arte. 

 

RECURSOS NATURAIS 

Estes recursos podem ser extraídos do planeta sem qualquer pesquisa. 

 

Alimento -- Uma fazenda produz alimentos. As fazendas em planícies ou florestas produzem 

mais, mas também podem produzir em montanhas e pântanos. A comida é necessária para 

alimentar seus colonos. Se eles ficam famintos, recusam-se a trabalhar e podem até entrar em 

revolta! 

 

Madeira -- Este recurso também é produzido em fazendas. Fazendas criadas em florestas ou 

com árvores próximas produzem mais madeira. 

 

Energia --  Usinas de Força produzem este recurso essencial. Territórios pantanosos e áreas 

com terreno quebrado produzem mais energia. 

 

Ferro -- Este minério comum é encontrado em montanhas e terreno rochoso. As minas 

produzem o ferro. 

 

Objetos de Arte -- Um recurso que só pode ser criado nos Centros de Arte. Ao contrário de 

outros recursos que são produzidos a cada jogada, os Centros de Arte têm a chance de criar 

objetos artísticos. Cada obra de arte aumenta a moral de sua colônia em 2 pontos, mas você só 

pode ter cinco objetos artísticos em cada colônia. Obras de arte também valem muito dinheiro 

para outras colônias, mas os Skirineen pagam preços ainda maiores... 

 

RECURSOS PROCESSADOS 

Pesquise as tecnologias para produzir estes recursos. 

 



Aço --  Quando a Metalurgia já estiver desenvolvida, converta ferro em aço. O aço tem um 

valor de metal cinco vezes maior que o do ferro, e você pode construir edifícios mais 

rapidamente. Ele também é mais leve, e custa menos para transportar. 

 

Partes Eletrônicas -- Um recurso fabricado por Universidades, Centros Caos de Pesquisa, e 

Laboratórios Técnicos Coletivos. Desenvolver a Eletrônica permite que você produza estes 

recursos. 

 

Endurium --  Um minério que tem 20 vezes mais valor de metal que o ferro. As minas 

produzem este metal quando a Mineração de Endurium já está pesquisada. O Endurium 

costuma ser encontrado nos territórios florestais. 

 

Triidium --  As fábricas produzem este forte metal. Quando o Processamento de Triidium já 

está desenvolvido, as fábricas convertem Endurium em Triidium, que tem um valor de metal 

50 vezes maior que o do ferro. 

 

Cápsula de Anti-Matéria --  A tecnologia de Contenção de Anti-Matéria torna este recurso 

energético possível. Todas as usinas de força geram cápsulas de anti-matéria. Este recurso é 

importante para a fabricação de muitas armas. 

 

NOTA ESPECIAL SOBRE O VALOR DO METAL  

Ferro, Endurium, Aço e Triidium são metais. Quanto maior o valor do metal, mais rápido os 

edifícios e unidades são produzidos, pois menos metal é necessário na produção. Os metais 

mais valiosos também têm um custo de transporte inferior. 

 

PARTE QUATRO - TECNOLOGIAS 

Você deve construir uma Universidade antes que possa pesquisar tecnologias. Aqui está o que 

cada tecnologia dá a você: 

 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MADEIRA --  

 

Fertilizante Sintético -- Permite que você construa a Fazenda Hidropônica, aumentando seu 

fornecimento de alimentos e madeira. 



 

Replicação de Alimentos -- Esta tecnologia permite que você fabrique Replicadores de 

Alimentos, que aumentam a produção de alimentos e madeira. 

 

MINERAÇÃO DE FERRO E ENDURIUM  

 

Ligação Molecular -- Perfuradoras podem ser criadas com esta tecnologia. Elas extraem muito 

ferro e endurium. 

 

Mineração de Endurium -- Todas as minas podem produzir endurium com esta tecnologia. 

 

Rasteador Subespacial -- Permite que você construa o Magneto Subespacial, uma mina 

altamente eficiente que produz muito ferro e endurium. 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA E ANTI-MATÉRIA 

 

Fusão Nuclear -- Permite que você construa a Usina de Fusão, aumentando sua produção de 

energia. 

 

Contenção de Anti-Matéria -- Todas as usinas de força podem gerar fontes de anti-matéria. 

Você também pode construir a eficiente Usina de Anti-Matéria. 

 

PROCESSAMENTO DE AÇO E TRIIDIUM  

 

Metalurgia -- Permite que suas fábricas convertam ferro em aço. 

 

Processamento de Triidium -- Dá às suas fábricas a tecnologia para converter endurium em 

triidium. 

 

 



DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

 

Computadores Caos --  Permite que você construa o Centro de Pesquisa Caos, onde você 

pesquisa tecnologias mais rapidamente que em uma Universidade. 

 

Rasteador Cortex -- Esta tecnologia permite que você construa o Laboratório de Tecnologia 

Composta, onde as tecnologias são desenvolvidas muito mais rapidamente que em um Centro 

de Pesquisa Caos. 

 

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS 

 

Eletrônica -- Suas Universidades e laboratórios técnicos poderão produzir partes eletrônicas, e 

isto permite que seus Centros Urbanos produzam corpos de comando e unidades de 

batedores.  

 

PRODUÇÃO FABRIL 

 

Automação  --  Desenvolva esta tecnologia para criar a Fábrica Automatizada -- acelerando o 

processamento de aço e triidium bem como a produção de unidades militares. 

 

Inteligência Artificial -- Construa a futurística Fábrica de Robótica quando tiver esta tecnologia. 

 

Replicação de Metal  -- Você pode construir a Estação de Replicação. Esta é a melhor fábrica 

que você pode ter.  

 

ARMAS DE INFANTARIA 

 

Mísseis Terra-a-Ar -- Estes mísseis "SAM" são equipamentos entregues por fábricas aos 

Soldados T-a-A. Estes atacam tanto aviões como unidades de terra com eficácia. 

 



Rifle Anti-Matéria -- Esta tecnologia permite que as fábricas produzam unidades de Soldados 

de Batalha. Estas são unidades de infantaria extremamente mortais. 

 

Blindagem de Ataque -- Estes escudos pessoais protegem seus soldados contra disparos de 

energia. As fábricas podem produzir os Soldados de Ataque -- a mais devastante força de 

infantaria na galáxia. 

 

 

ARMAS DE ARTILHARIA 

 

Canhão de Fusão -- Esta tecnologia permite que suas fábricas produzam o Canhão de Fusão, 

armas móveis que são duas vezes mais mortais que um Tanque Laser. 

 

Raio Rompedor -- Suas fábricas agora podem produzir o Canhão Rompedor. 

 

Raio Anti-Matéria -- Esta tecnologia permite que suas fábricas produzam o Canhão Holocausto, 

uma unidade de artilharia extremamente destrutiva. 

 

 

CONSTRUÇÃO DE NAVIOS 

 

Projetor de Tremores -- Produza o poderoso Encouraçado de Tremores com esta tecnologia. 

Você também pode construir o Hidroporto. 

 

Armas Iônicas -- O Portanaves de Tremores precisa destas armas para ser produzido. 

 

CONSTRUÇÃO DE AERONAVES 

 

Bombas Starflare -- Esta arma permite que seus aeroportos construam o Bombardeiro 

Starflare. 



 

Combustível Neutriônico -- Uma tecnologia que lhe dá duas habilidades. Primeiro você pode 

criar a Base Aérea Militar, que fabrica aviões mais rapidamente que um aeroporto. Em 

segundo lugar, seus aviões e mísseis têm autonomia de vôo de um território a mais em cada 

jogada! 

 

Invisibilidade-- O avião de nível mais alto, o Avião-Espião Supernova fica disponível com a 

tecnologia de invisibilidade. 

 

TECNOLOGIAS DEFENSIVAS 

 

Refletores de Energia -- Crie instalações de Defesa de Energia com esta tecnologia.. 

 

Refletores Anti-Matéria -- Você pode criar o Sistema de Defesa Anti-Matéria para a sua 

colônia. 

 

 

TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE 

 

Hover-via -- Reduza os custos de transporte em um crédito por viagem. As Hover-vias são 

imediatamente construídas quando você obtém esta tecnologia. 

 

Transportadores -- Estas máquinas eliminam todos os custos de transporte e permitem que 

todas as unidades militares percorram um território adicional por jogada. 

 

 

TECNOLOGIAS DE MÍSSEIS 

 

Foguetes -- Esta tecnologia permite que você crie Bases de Mísseis. 

 



Sistema de Vigilância Orbital -- Permite que você crie o Silo Anti-Ataque de Colônia. Esta 

tecnologia especial também deixa que você tenha uma visão mais ampla no mapa. Você verá 

quem controla cada território, todas as unidades militares (não invisíveis) e a população de 

cada território. 

 

Armas Iônicas -- Ogivas Quebraterra podem ser criadas em suas Bases de Mísseis quando você 

tem esta tecnologia. 

 

Raio Anti-Matéria -- A arma mais devastadora de todas, a Ogiva Supernova, pode ser fabricada 

quando você tem esta tecnologia. 

 

 

TECNOLOGIAS ESPECIAIS 

 

Invisbilidade Avançada  --  Esta tecnologia dá a todas as suas unidades de infantaria e 

colonizadores a missão de invisibilidade. 

 

Visibilidade -- Melhoria para seus corpos de comando.  Qualquer unidade inimiga invisível no 

mesmo território em que haja um Corpo de Comando se torna visível.   

 

 

PARTE CINCO EDIFÍCIOS 

 

Quanto mais edifícios avançados você tiver, mais forte será sua colônia. Você aterrissa com 

recursos e tecnologias limitadas, e no início só pode criar alguns edifícios. Você cria melhores 

edifícios à medida que seu estoque de recursos cresce e suas tecnologias se desenvolvem. 

 

A tela de seleção de edifícios mostra o que você precisa para criar cada tipo. 

 

 



Escolha um edifício para ver se pode criá-lo. Você pode ter alguns dos recursos, mas ainda 

precisa de outros. Cada recurso ou tecnologia tem uma cor que lhe diz se você o(a) tem ou 

não. 

 

 Preto -- Você tem este recurso na colônia. E se já pesquisou uma tecnologia, esta 

também aparece em preto. 

 

 Amarelo -- Você tem estes recursos, mas em outro território. Eles serão movidos 

automaticamente a este território, mas isso vai custar mais -- o que é adicionado ao preço do 

edifício. 

 

 Vermelho -- Sua colônia não tem este recurso ou tecnologia. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Escolha Mostrar Todos Edifícios para ver todos os tipos que há no jogo 

e o que é necessário para criá-los. 

 

ATUALIZANDO VELHOS EDIFÍCIOS 

 

Novas tecnologias permitem que você transforme um edifício velho em outro mais avançado. 

Quando você ganha uma nova tecnologia, uma barra de Atualização aparece no menu de 

produção de edifícios. Clique e arraste a barra de atualização. O edifício velho eventualmente 

será transformado em um mais avançado. 

 

Por exemplo, você acabou a pesquisa com Fertilizantes Sintéticos. Dê duplo-clique numa 

fazenda, e verá a barra de atualização. Designe mão-de-obra para atualizar a propriedade e 

eventualmente ela se tornará uma Fazenda Hidropônica! A atualização economiza seus 

recursos, mas custa mais em tempo e mão-de-obra. 

 

OS EDIFÍCIOS  

 

POPULAÇÃO DE COLONOS 



A população de uma colônia aumenta com a construção de edifícios. Quanto mais habitações 

você tiver, mais colonos podem viver em seu território. A população máxima que você pode 

ter em qualquer território é de 5.000 (50) colonos. 

 

Habitação -- O edifício mais fácil de construir. Até quinhentos (5) colonos podem viver neste 

edifício. 

 

Apartamentos -- Um grande complexo que pode alojar até mil (10) colonos. 

 

Habitações de Luxo -- Casas luxuosas e caras. 1.500 (15) colonos podem viver nas habitações 

de luxo. 

 

Colonos sem lugar para morar vão embora. O canteiro de obras de uma habitação comum ou 

de luxo, ou de apartamentos, aceita até 4 colonos. 

 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MADEIRA 

 

Fazenda -- Esta construção é rápida e barata. Uma fazenda produz alimentos e madeira. 

 

Fazenda Hidropônica --  Esta propriedade produz o dobro de alimentos e madeira que uma 

fazenda comum. 

Fertilizante Sintético deve ser pesquisado para você criar uma Fazenda Hidropônica. 

 

Replicador de Alimentos -- Depois que você pesquisa a Replicação de Alimentos, este 

processador avançado pode ser construído. O edifício cria alimentos e madeira ao dobro da 

velocidade de uma Fazenda Hidropônica. 

 

 

MINERAÇÃO DE FERRO E ENDURIUM  

Mineração de Superfície -- Trata-se da mineração do leito rochoso do planeta. Uma mina de 

superfície pode produzir endurium depois que a Mineração de Endurium já está pesquisada. 



 

 

Broca Mineradora -- Esta unidade perfura abaixo da superfície para extrair rocha derretida. 

Ligação Molecular é uma tecnologia necessária para criar esta mina. Ela produz o dobro de 

metal que uma Mina de Superfície. As Brocas Mineradoras produzem Endurium quando a 

pesquisa de Mineração de Endurium já está completada. 

 

 

Magneto Subespacial -- Esta mina cria ferro e endurium (depois que você pesquisa a 

Mineração de Endurium) sinteticamente. Ela produz o dobro de metais que uma Broca 

Mineradora. Pesquise Rasteador Subespacial para criar este edifício. 

 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA E CÁPSULAS ANTI-MATÉRIA 

 

Usina Nuclear -- Usinas Nucleares produzem energia. Quando você tiver a Contenção Anti-

Matéria, também poderá criar cápsulas de anti-matéria. 

 

Usina de Fusão -- A tecnologia de Fusão Nuclear permite que você crie este poderoso reator. 

As Usinas de Fusão produzem o dobro de energia de uma Usina Nuclear. Quando você 

pesquisa a Contenção Anti-Matéria, estas unidades também podem produzir cápsulas de anti-

matéria. 

 

Usina Anti-Matéria -- A pesquisa de Contenção Anti-Matéria lhe dá esta usina de força. Uma 

Usina de Anti-Matéria produz o dobro de energia e cápsulas de anti-matéria de uma Usina de 

Fusão. 

 

 

PROCESSAMENTO DE AÇO E TRIIDIUM; PRODUÇÃO DE INFANTARIA E ARTILHARIA; COMÉRCIO 

Fábrica -- Este edifício produz unidades de infantaria e artilharia. Quando a Metalurgia é 

pesquisada, as fábricas convertem ferro em aço. Pesquise o Processamento de Triidium para 

converter endurium em triidium. As fábricas também produzem a renda pelo comércio. 

 



Fábrica Automatizada -- Pesquisar a Automação permite a construção desta fábrica. As fábricas 

automatizadas convertem metais e operam a uma velocidade duas vezes maior que a normal. 

O comércio também é aumentado. 

 

Fábrica Robótica -- A Inteligência Artificial cria robôs que aumentam a produção das fábricas. 

Fábricas Robóticas produzem duas vezes mais comércio, unidades, aço e triidium que uma 

fábrica automatizada. 

 

Estação de Replicação -- Estas fábricas sofisticadas fazem replicação de metais, criando 

unidades, metais e comércio duas vezes mais rapidamente que uma Fábrica Robótica. 

Pesquise a Replicação de Metais para construir este edifício. 

 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS 

Universidade -- Você não pode pesquisar tecnologias sem antes construir uma Universidade. 

Depois de pesquisar a Eletrônica, as Universidades fabricam componentes eletrônicos. 

 

Centro de Pesquisa Caos --  Aumente sua taxa de pesquisa e produção de componentes 

eletrônicos com este edifício. O estudo de Computadores Caos permite que você construa um 

Centro de Pesquisa Caos. 

 

Laboratório Técnico Coletivo --  Este laboratório aumenta a pesquisa e a produção de 

componentes eletrônicos de um Centro de Pesquisa Caos. Os Rasteadores Cortex são 

necessários para criar este edifício. 

 

 

CULTURA E CRIAÇÃO DE OBJETOS DE ARTE 

Centro Cultural -- Estes centros deixam os colonos felizes. Empregue mão-de-obra em cultura, 

e a moral dos colonos ficará mais alta. Cada ponto de cultura aumenta a moral em um ponto. 

 

Museu -- Este edifício cria duas vezes mais cultura que um Centro Cultural. 

 

Complexo Artístico -- Estes edifícios especiais criam objetos de arte. Cada objeto de arte 

aumenta a moral em dois pontos. 



 

 

PRODUÇÃO NAVAL E COMÉRCIO  

Estaleiro --  Os estaleiros podem produzir Transportes Navais que movem unidades terrestres 

pelos oceanos. A pesquisa de Projetores de Tremores permite que você crie o Couraçado 

Lançatremor. A tecnologia de Armas Iônicas permite que você fabrique o Portanaves 

Lançatremor. 

 

Hidroporto -- A tecnologia de Projeção de Tremores permite que você crie este edifício. Os 

hidroportos criam navios duas vezes mais rápido que um estaleiro, mas você recebe menos no 

comércio com este edifício. 

 

 

PRODUÇÃO DE AERONAVES E COMÉRCIO 

Aeroporto -- Este edifício fabrica aviões e produz renda comercial. Primeiro você pode criar os 

Caças Turbo. Pesquise as Bombas Starflare para criar os Bombardeiros Starflare. Quando você 

tiver a tecnologia de Invisibilidade você poderá criar o Avião-Espião Supernova. 

 

Base Aérea Militar -- A pesquisa de Combustível Neutriônico lhe dá esta base de alta 

tecnologia. As Bases Aéreas Militares trazem o dobro de renda por comércio e produção de 

aeronaves que um Aeroporto. 

 

 

COMBUSTÍVEL PARA UNIDADES DE TERRA E AR 

Depósito de Combustível -- Estes depósitos aumentam o poder de locomoção de suas 

unidades de infantaria e artilharia, e também fornecem a aeronaves. Se seus aviões estiverem 

ao alcance de um depósito de combustível eles não vão cair. 

 

FABRICAÇÃO DE MÍSSEIS 

Base de Mísseis -- A pesquisa de Foguetes permite que você construa uma Base de Mísseis. 

Estas fabricam as Ogivas Múltiplas. Pesquise as Armas Iônicas para criar as Ogivas Quebraterra 

e Raios Anti-Matéria para criar a Ogiva Supernova. 

 



Silos Anti-Ataque -- Estes enormes silos produzem ogivas duas vezes mais rápido que uma Base 

de Mísseis. A tecnologia de Sistema de Vigilância Orbital permite que você crie estes silos. 

 

 

INSTALAÇÕES DE DEFESA 

Defesa Laser -- Estas armas são uma excelente defesa contra Tanques Laser. Elas podem ser 

produzidas imediatamente. 

 

Defesa de Energia -- A pesquisa de Deflectores de Energia permite a construção destas baterias 

de defesa. Um sistema de Defesa de Energia protege você contra o Canhão de Fusão. 

 

Defesa Anti-Matéria -- Você pode construir este sistema de defesa depois de pesquisar a 

Defesa Anti-Matéria. Ela é a proteção contra o Canhão Rompedor. 

 

 

CENTROS URBANOS; FABRICAÇÃO DE UNIDADES ESPECIAIS 

Centro Urbano -- Construa vários destes edifícios e você assumirá o controle de Gallius IV! Eles 

são centros de comércio e cultura. No início seus Centros Urbanos só produzem colonos. 

Depois que você pesquisa Eletrônica já pode criar batedores e unidades de corpo de comando. 

 

PARTE SEIS -- COMO ATACAR OUTRAS COLÔNIAS E DEFENDER-SE 

 

As unidades militares são criadas em diferentes edifícios. A Milícia e as Instalações de Defesa 

também defendem sua colônia contra invasores. 

 

UNIDADES MILITARES 

NOTA:  As seguintes informações são um resumo de cada unidade. Você terá dados mais 

específicos sobre as unidades no GUIA DO LÍDER DE COLÔNIA. 

 

MILÍCIA 



Todos os seus colonos têm armas leves e defendem sua colônia quando atacada. A Milícia não 

é um substituto para fortes unidades de infantaria e artilharia, mas podem rechaçar atacantes 

mais fracos. 

 

INSTALAÇÕES DE DEFESA 

Defesa a Laser -- Estes canhões formam uma excelente defesa contra Tanques Laser. Eles 

podem ser construídos imediatamente. 

 

Defesa a Energia -- A pesquisa de Refletores de Energia permite que você crie estas baterias de 

defesa. O Canhão de Fusão pode ser repelido com o sistema de Defesa a Energia. 

 

Defesa Anti-Matéria -- Quando você já tem a tecnologia de Defesa Anti-Matéria, este sistema 

pode ser construído. Ele pode repelir ataques com o Canhão Rompedor. 

 

UNIDADES DO CENTRO URBANO 

Os Centros Urbanos criam três tipos de unidades -- colonos, batedores e corpos de comando. 

 

Colonizador -- Você não pode controlar territórios sem colonizadores. Cada unidade de 

colonos (um ícone de colono) representa 100 indivíduos de sua população, que se estabelecem 

num novo território. 

 

Batedor -- Pesquise a Eletrônica para criar batedores. Todos os batedores podem espionar, 

roubar tecnologia, e realizar missões específicas a cada raça. Batedores ChCh-t roubam 

recursos, levando metade do maior recurso de uma colônia. Os batedores Cyth envenenam a 

terra, reduzindo os estoques de alimentos de um rival pela metade. Batedores Maug fazem 

sabotagem em artilharia, aeronaves e mísseis. Batedores Re'Lu subvertem os territórios, 

reduzindo a moral drasticamente. 

 

Corpo de Comando -- Esta unidade melhora as habilidades de combate da infantaria e 

artilharia, e também têm habilidades específicas. O comando Cyth ataca as mentes de 

unidades inimigas. Os Re'Lu controlam as mentes das unidades, forçando-as a lutar a seu 

favor. Os corpos de comando Uva Mosk fazem a dança shaman, que cria um bônus de recursos 

num território. Pesquise a eletrônica para criar corpos de comando. 

 



UNIDADES DE FÁBRICA 

As fábricas produzem unidades de infantaria e artilharia. 

 

Infantaria -- 

Grupo Laser -- Estes soldados ficam armados com rifles laser. 

 

Soldado T-a-A -- Unidade especial de infantaria que ataca alvos de terra e ar. Pesquise Mísseis 

Terra-a-Ar para que suas fábricas produzam soldados T-a-A. 

 

Soldado de Batalha -- Arme seus soldados com tecnologia de Rifle Anti-Matéria para criar estes 

soldados. Soldados de Batalha atacam forças terrestres com o dobro de poder dos soldados T-

a-A. 

 

Soldado de Ataque -- Pesquise a Armadura de Ataque e suas fábricas equipam os soldados com 

escudos eletromagnéticos. Resistentes a quase todos os tipos de disparos, estes soldados 

formam unidades fortíssimas. 

 

Artilharia -- 

Tanques Laser -- Estes tanques são armados com um enorme canhão Laser, similar ao rifle 

Laser. 

 

Canhão de Fusão -- Uma unidade de artilharia com o dobro de poder de ataque do Tanque 

Laser. Pesquise o Canhão de Fusão para construir estas unidades. 

 

Canhão Rompedor -- A tecnologia do Raio Rompedor permite que você fabrique estes tanques. 

Eles formam unidades muito fortes. 

 

Canhão Holocausto -- O mais poderoso tanque que se conhece. A tecnologia de Raio Anti-

Matéria coloca estas unidades mortais de artilharia em produção. 

 

 



UNIDADES DE AEROPORTO 

Aeroportos fabricam os Caças Turbo, Bombardeiros Starflare e Aviões de espionagem 

Supernova. 

 

Caça Turbo -- Estes pequenos jatos podem ser construídos assim que um Aeroporto ou Base 

Aérea Militar esteja completada. 

 

Bombardeiro Starflare -- Estas aeronaves soltam bombas nas colônias. A coordenação destas 

naves com um ataque por terra pode ferir seu inimigo mortalmente. Pesquise as Bombas 

Starflare para criar estas aeronaves. 

 

Avião-Espião Supernova -- Este avião bombardeia alvos com facilidade. Sua habilidade de 

invisibilidade permite a espionagem com mais sucesso que um batedor. Estude a invisibilidade 

para fabricar esta nave. 

 

 

UNIDADES DE ESTALEIRO -- 

Os Estaleiros produzem Transportes Navais, Couraçados Lançatremor e Portanaves 

Lançatremor 

 

Transporte Naval -- Estes navios transportam unidades terrestres pelos oceanos. Eles têm 

poucas habilidades de defesa ou ataque. 

 

Couraçado Lançatremor -- Estes navios usam o Projetor Lançatremores para destruir aviões e 

navios inimigos. São excelentes para acabar com o comércio marítimo de seus rivais. 

 

Portanaves Lançatremor -- Estes portanaves fornecem combustível a aeronaves, aumentando 

a autonomia de sua força aérea. Mas eles não atacam tão bem quanto um Couraçado 

Lançatremor. A tecnologia de Armas Iônicas permite que seus estaleiros fabriquem estes 

enormes navios. 

 

 



BASES DE MÍSSEIS 

As Bases de Mísseis fabricam Ogivas Múltiplas, Quebraterra e Supernova. 

 

Ogiva Múltipla -- Estes mísseis saturam uma área com explosivos de alto calibre. 

 

Ogiva Quebraterra -- Você cria estas armas com a pesquisa de Armas Iônicas. O Quebraterra 

penetra a terra antes de explodir com o dobro da força das Ogivas Múltiplas. 

 

Ogiva Supernova -- As Ogivas Supernova arrasam com um território - aniquilando tudo que 

estiver em seu alcance. A tecnologia de Raios Anti-Matéria permite que você construa esta 

ogiva. 

 

LIMITES MILITARES 

Os territórios podem conter um número limitado de unidades militares. Se houver unidades 

demais, mova o excesso para outro território. Se não fizer isso, as unidades serão dispensadas. 

Aqui estão os limites para todos os territórios: 

 

 4 Infantaria  4 Batedores 

 2 Artilharia  2 Colonos 

 3 Aviões  4 Corpo de Comando 

 6 Ogivas  2 Navios (somente territórios marítimos) 

 

Se o seu território chegou ao limite e um edifício produz uma unidade, esta não é dispensada. 

A unidade militar permanece na fila de espera do edifício até que haja espaço para ela sair. 

 

 

EXPERIÊNCIA DA UNIDADE 

Quando uma unidade sobrevive a uma batalha, ela ganha experiência. A unidade que passa 

por uma batalha torna-se veterana, e ganha pontos de ataque e defesa. Se ela sobrevive a uma 

segunda batalha passa a ser de elite e ganha ainda mais poder. As novas unidades construídas 

sempre são verdes. 



 

Unidades de espionagem também ganham experiência. Batedores veteranos e de elite são 

muito difíceis de apanhar. 

 

DISPENSAR UNIDADES 

Você pode dispensar unidades que não são mais necessárias. Uma unidade dispensada 

devolve metade dos recursos gastos em sua criação. Selecione a unidade que você não deseja 

mais e pressione a tecla <Delete>. Aparece a tela de confirmação, e você clica em OK para 

eliminar a unidade.  

 

ORDENS E MISSÕES DE UNIDADES 

Dê um duplo-clique no mapa do planeta para abrir a caixa de Ordens da Unidade. Cada 

unidade tem ordens de batalha e missões que você pode escolher. Os dados sobre a unidade 

também aparecem neste quadro. 

 

ESTATÍSTICAS DE UNIDADE 

Estatísticas específicas são listadas neste quadro. Você pode conhecer a força de ataque e 

defesa de uma unidade, seus danos e outras informações. 

 

CONSELHO DE OOLAN:  Você pode descobrir as estatísticas de cada unidade no GUIA DO LÍDER 

DE COLÔNIA. 

 

NOME DE UNIDADE 

Cada unidade tem um nome. Clique no quadro de nome da unidade para criar um nome 

diferente. 

 

ORDENS DE BATALHA 

Escolha como uma unidade deverá lutar. 

 

Ataque Normal -- Todas as unidades.  Ataque ao alvo mais próximo, um edifício ou outra 

unidade. 



 

Ataque a Edifícios -- Todas as unidades. Só ataca edifícios. 

 

Ataque a Unidades -- Todas as unidades. Sua unidade ataca as unidades inimigas e deixa os 

edifícios em paz. 

 

Loucura -- Somente a infantaria Humana. Estas unidades atacam com o dobro da força mas 

morrem quando a batalha acaba. 

 

Maciça -- Somente infantaria e artilharia Tarth. Estas unidades arrasam edifícios com 

facilidade, e também morrem ao final da batalha. 

 

Ataque Mental -- Somente Corpo de Comando Cyth.  Os raios mentais dos Cyth causam 

severos danos a unidades inimigas 

 

Controle Mental -- Somente Corpo de Comando Re'Lu.  Este ataque faz com que unidades 

inimigas lutem pelos Re'Lu. 

 

 

MISSÕES 

Selecione uma tarefa para cada unidade realizar. 

 

Sem Missão -- Todas as Unidades.  A unidade não faz nada. 

 

Construir Colônia -- Somente colonizadores.  Esta missão permite que você assuma a posse de 

um novo território. 

 

Espionar -- Somente Batedores, infantaria Uva Mosk, e Jatos de Espionagem Supernova. Uma 

missão de espionagem bem sucedida permite que você tenha visão em Zoom de colônias em 

outras partes do planeta. 

 



Roubar Tecnologia -- Somente batedores. Uma missão arriscada, mas se você tiver sucesso, 

tanto pode obter uma tecnologia grátis como descobrir qual tecnologia seu rival está 

desenvolvendo. 

 

Patrulhar-- Todas as unidades.  Esta unidade tem mais chances de apanhar batedores. 

Patrulhar também abaixa a moral. 

 

Reprimir População -- Todas as unidades. Force colonos revoltados a voltarem ao trabalho. 

Mas isto pode ajudar apenas temporariamente. Colonos reprimidos podem desertar para 

outra colônia, levando uma tecnologia importante com eles! 

 

Transferir A -- Todas as unidades.  Aqui você pode dar uma unidade a outra colônia. Selecione 

o aliado a quem você quer dar a unidade. Agora mova a unidade ao território do aliado. Na 

próxima jogada seu aliado assumirá o controle da unidade. 

 

Subverter -- Somente batedores Re'Lu.  Esta missão abaixa a moral de uma colônia rival, 

deixando um quarto da população infeliz.  

 

Shaman -- Somente corpo de comando Uva Mosk. Esta missão cria bônus de recursos num 

território. 

 

Sabotagem -- Somente batedores Maug. Estes podem causar danos a unidades de artilharia e 

aviões. Os batedores Maug também podem faz mísseis dispararem sozinhos, atacando seus 

próprios territórios. 

 

Envenenar Terra -- Somente batedores Cyth.  Esta missão corta o estoque de alimentos numa 

colônia pela metade. 

 

Invisibilidade -- Somente infantaria e colonizadores.  A pesquisa de Invisibilidade Avançada 

torna suas unidades de infantaria e colonizadores invisíveis. 

 

Visibilidade -- Somente Corpos de Comando..  A tecnologia de Visibilidade faz com que 

unidades invisíveis se tornem visíveis num território. 



 

Reparos -- Todas as unidades. Esta missão repara os danos feitos a uma unidade. As unidades 

não podem mover-se enquanto estão sob reparos. 

 

COMBATE 

Quando unidades de dois ou mais oponentes estão no mesmo território ocorre uma batalha. 

Dependendo das forças, habilidades, missões e ordens de batalha de uma unidade (e de um 

pouco de sorte), há um vencedor. Acompanhe as batalhas pressionando o botão relatório de 

combate.  

 

AVISO DE OOLAN:  As unidades com missões de espionagem, roubo de tecnologia, sabotagem, 

envenenamento de terra ou subversão não combatem. 

 

 

PARTE SEIS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 

 

Você pode enviar mensagens, negociar recursos e transferir unidades militares a outras 

colônias. 

 

ENVIAR MENSAGENS 

Insulte, vanglorie-se ou reclame a seus inimigos. Você pode ofender seus rivais com um insulto 

especial, reclamar a colônias poderosas ou mesmo ameaçar colônias iniciantes que estão se 

aproximando de você. 

 

Escolha o insulto, reclamação, ameaça ou papo que você deseja mandar. A seguir selecione a 

raça ou raças que deverão ver a mensagem. Quando você pressionar em OK, seu rival receberá 

a mensagem. 

 

AVISO DE OOLAN:  Você pode ver suas próprias mensagens! Clique em Ver Mensagens 

Enviadas e a animação aparece para você ver. 

 



Escrever Mensagens Pessoais -- Você pode escrever suas mensagens personalizadas. Use estas 

mensagens para coordenar ataques com seus aliados, iniciar negociações de paz ou qualquer 

coisa que deseje fazer. 

 

Escolha mensagens próprias. A seguir digite sua mensagem no quadro do canto inferior 

esquerdo. Selecione quem deverá ler sua mensagem e pressione em OK. Seu rival ou aliado 

receberá a mensagem logo a seguir. 

 

COMPRAR E VENDER RECURSOS 

Vender Recursos a Outras Colônias -- Venda recursos primeiro pressionando o botão de 

escolha entre recursos/unidades. Seus recursos aparecem. Clique e arraste o recurso que você 

deseja vender a uma colônia. Este quadro aparece: 

 

Digite o volume que você quer vender. Agora estabeleça o preço que deseja para cada unidade 

desse recurso e pressione OK. Se a outra colônia aceitar sua oferta, você será pago na hora. Se 

a colônia rejeitar sua oferta os recursos permanecem em sua colônia. 

 

AVISO DE OOLAN:  O comprador paga todos os custos de transporte. 

 

Comprar Recursos de Outras Colônias -- Às vezes um rival oferece recursos a você. Esta caixa 

de diálogo aparece: 

 

Você pode escolher entre aceitar ou cancelar esta oferta. Se você aceitar a oferta os recursos 

serão movidos para o seu território e os créditos retirados de seu tesouro. Você também para 

por todos os custos de transporte. 

 

 

DAR UNIDADES MILITARES A OUTRAS COLÔNIAS 

A missão de unidade Transferir A... permite que você dê unidades militares a outras colônias. 

Há várias missões de transferência -- uma para cada colônia em Gallius IV. 

 

Digamos que os humanos estejam jogando contra os Cyth e os Uva Mosk. Você quer dar aos 

Cyth uma unidade de infantaria para que estes se defendam dos Uva Mosk. Selecione a missão 



Transferir aos Cyth. Mova essa unidade ao território que não é seu. Na jogada seguinte os Cyth 

comandarão a unidade de infantaria. 

 

 

PARTE SETE - O MERCADO NEGRO 

Skirineen é a única raça que se recusou a assinar o Compacto de Gallius IV, e por isto eles não 

podem aterrissar no planeta. Mas eles anunciaram secretamente que estão oferecendo seus 

produtos e serviços a qualquer colônia que precisa de ajuda... 

 

Seus colonos não ficarão satisfeitos se descobrirem que você andou negociando com os 

Skirineen. Há uma possibilidade de escândalo toda vez que você negocia com eles, e um 

escândalo abaixa a moral da colônia drasticamente. Seus colonos podem até se revoltar, 

destruindo alguns edifícios. Mas se você estiver numa situação difícil, um bom negócio com os 

Skirineen pode ajudar a resolver. 

 

Clique no botão de Mercado Negro na barra de ferramentas. Você pode comprar recursos, 

informações, unidades militares e tecnologia. Você também pode vender recursos aos 

Skirineen. 

 

COMPRAR E VENDER RECURSOS  

Clique no botão de COMPRAR RECURSOS. Esta tela aparece. 

 

Cada recurso é mostrado com seu preço de compra e de venda, e um valor de estoque. O 

número de estoque diz o quanto desse recurso os Skirineen podem oferecer. Alguns recursos 

podem não estar disponíveis -- ainda. Quando outra colônia vende recursos aos Skirineen, eles 

se tornam disponíveis para a compra. 

 

AVISO DE OOLAN:  Se o estoque de um recurso é zero, você não pode comprá-lo. 

 

Selecione o recurso que você deseja negociar. A seguir pressione o botão de Comprar ou 

Vender. Mantenha o botão pressionado até ter comprado ou vendido os recursos desejados. 

 



Comprar ou vender recursos é o tipo de negócio com os Skirineen com menos chances de 

causar um escândalo. 

 

COMPRAR INFORMAÇÕES 

Devido a seus sistemas avançados de espionagem, os Skirineen sempre têm boas informações 

sobre as colônias. Eles vendem informações sobre um território por 100 créditos. Isto permite 

que você observe um território de perto. 

 

Pressione o botão de COMPRAR INFORMAÇÕES. A seguir escolha o território que você deseja 

ver. Pressione em OK e saia do quadro de Mercado Negro. 

 

Clique no território para o qual você quer as informações e a seguir no botão de Zoom para 

aproximar. Você terá uma visão da colônia nesse território. 

 

COMPRAR TECNOLOGIAS 

Os Skirineen têm tecnologias para vender. Clique no botão de COMPRAR TECNOLOGIAS. Se a 

tecnologia estiver disponível, seu preço aparece no quadro. 

 

Se você quer essa tecnologia, pressione em OK. O custo será subtraído de seus fundos. Se você 

não quer a tecnologia, escolha CANCELAR. 

 

COMPRAR UNIDADES MILITARES 

Os Skirineen também podem vender unidades militares. Clique em COMPRAR UNIDADES, e 

esta tela aparece: 

 

Escolha a unidade que você deseja comprar, e pressione OK. Esta tela aparece: 

 

Selecione o território no qual você quer instalar a unidade. O território fica marcado. Quando 

você clicar em OK, a unidade aparece no mapa. 

 



AVISO DE OOLAN:  Comprar unidades militares dos Skirineen traz uma enorme chance de 

causar um escândalo! 

 

PARTE OITO - EVENTOS ALEATÓRIOS 

Gallius IV é um mundo selvagem que pode trazer muitos problemas e vantagens. Aqui estão os 

eventos que podem ocorrer. 

 

MAUS EVENTOS 

 

Praga -- Uma doença incurável mata metade da população de uma colônia. Mudar os colonos 

para fora de uma área afetada pode espalhar a doença para outros territórios. 

 

Praga Agrícola -- Suas plantações morrem por uma terrível doença de plantas, destruindo 

metade de seus estoques de alimentos no território. Transportar o alimento infectado para 

fora dessa colônia pode levar a doença para outros territórios. 

 

Terremotos -- Um terremoto causa danos aos prédios e mata muitos colonos. 

 

Tempestades Iônicas -- Estas estranhas tempestades impedem que um Sistema de Vigia Orbital 

faça um rasteamento do planeta. 

 

Furacões -- Tempestades que se movem de um território a outro. Os transportes não podem 

ser feitos enquanto o furacão não passar. 

 

Ataque do Monstro Marinho -- Um monstro enorme pode afundar seus navios em territórios 

com oceanos. 

 

Tempestades Marinhas -- Estas poderosas tempestades oceânicas impedem a navegação. 

 

Tempestades Aéreas -- Os céus de Gallius IV podem se tornar muito turbulentos. Nenhuma 

nave pode voar até que a tempestade passe. 



 

Greve de Transportes -- Seus operadores de veículos podem entrar em greve - e você terá de 

aceitar um aumento nos custos de transportes para eles voltarem ao trabalho. 

 

BONS EVENTOS 

 

Comemoração -- Os colonos fazem festa com você - e você ganha créditos em seus fundos. 

 

Novos Recursos Descobertos -- Um território pertencente a você ganha uma área com mais 

recursos. 

 

Nativos Juntam-se a Você -- Os nativos de Gallius IV juntam-se a uma colônia sua, e a 

população aumenta. 

 

Grande Safra -- Sua produção de alimentos é dobrada devido ao bom tempo. 

 

"Baby Boom" -- A população de sua colônia de repente cresce muito mais rápido. 

 

Soldados Fanáticos -- Seus soldados estão mesmo com você! Todas as suas unidades militares 

ganham um bônus de ataque, que dura até você perder uma batalha. 

 

 

PARTE NOVE - JOGOS MULTI-JOGADOR 

Jogue contra até seis outros oponentes, em formato multi-jogador! Deadlock permite que 

você se conecte com outros jogadores através da Internet, um Sistema LAN (Local Area 

Network), conexão serial por Modem ou Null-Modem, e também por E-Mail. 

 

INICIANDO UM JOGO-MULTI-JOGADOR 

Selecione NOVO JOGO no menu principal. A seguir escolha o modo Multi-Jogador. A tela 

correspondente de configuração aparece. 



 

Clique em INICIAR NOVO JOGO. A seguir escolha se você quer seu jogo configurado para uma 

Rede ou Modem/Serial. Faça a seleção e clique em OK. 

 

Configure seu jogo na TELA DE OPÇÕES DE JOGO. Escolha tudo que quiser, desde o número de 

jogadores que vão participar até as habilidades de cada raça. Veja os detalhes em PARTE UM: 

INICIANDO SUA COLÔNIA. 

 

Assim que completar suas seleções, a tela de TAMANHO DO PLANETA aparece. Escolha o 

tamanho que deseja, ou faça um mundo sob medida! 

 

Depois que você faz as escolhas, aparece a tela ESPERANDO OPONENTES. 

 

Espere que os outros jogadores entrem, e quando todos estiverem prontos, escolha INICIAR - e 

o jogo começa! 

 

 

ENTRANDO EM JOGO MULTI-JOGADOR 

Selecione NOVO JOGO no menu principal. Escolha o modo Multi-Jogador. A tela 

correspondente aparece. 

 

Selecione o botão ENTRAR NO JOGO. A seguir escolha se vai entrar no jogo através de uma 

Rede ou por ligação Modem/Serial, e pressione em OK. 

 

Uma lista dos jogos disponíveis aparece. Selecione o jogo e pressione em OK. 

 

O jogo informará se você já está dentro. Quando o líder der a partida, terá início a luta pela 

conquista de Gallius IV! 

 

 


