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 Inleiding 
 Captain Galaxy & Babes of Fortune is een doorlopende serie waarin Captain Galaxy samen 
 met Pikachu getalenteerde babes in het Universum zoekt om om deze vervolgens in hun 
 “podcast / show” uit te nodigen. Hun missie is 100 dames verzamelen voor  Patboy Card 
 Game  waarmee de wereld gered kan worden! Uitgenodigde gasten kunnen meerdere 
 malen aan de serie deelnemen en worden individueel uitgelicht. 

 *Onze gasten zijn zowel getalenteerde Babes of Spelers die het spel Patboy Card Game 
 willen spelen 

 ●  Als uitgenodigde dames op visite komen op de Fortune Enterprise krijgen zij een 
 Patcards Link Page  , die gekoppeld zit aan het spel Patboy. Hiermee kunnen zij 
 prijzen en bekendheid winnen. 

 ●  Als uitgenodigde spelers op visite komen op de Fortune Enterprise krijgen zij een 
 Patboy Card Game  spelers account waarmee zij kunnen  meespelen. Hiermee 
 kunnen zijn prijzen en bekendheid voor hun favoriete babes verdienen. 

 Wie is Captain Galaxy 
 Captain Galaxy (Gio) is een normale dude die na het werk samen met Pikachu  Patboy Card 
 Game  gaat spelen en verandert in het fictieve figuur  Captain Galaxy  . 
 Zij vrolijken elkaar op om  Captain Galaxy  te spelen en dat gaat altijd met humor. 

 Op dit ruimtelijke avontuur waarvan het onduidelijk is of het nu echt is of simpelweg de 
 fantasie van Gio ontmoeten zij allemaal bijzondere gasten die allemaal iets met games, 
 fantasie of de verbeelding doen in het universum. Zo wordt het spelletje dat zij spelen 
 steeds leuker en echter! 

 De gasten aan boord van zijn show lopen uit van creatieve en talentvolle dames tot aan 
 spelers die het spel spelen. Soms zijn spelers gezamenlijk met creatieve en talentvolle 
 dames samen in een aflevering. 



 Patboy Card Game 
 Captain Galaxy gebruikt de  Patboy Card Game  App  om Rescue Packages te maken voor 
 vrouwen in het universum. Hiermee kan hij hun bereiken en uitnodigen op de  Fortune 
 Enterprise  voor een bakkie koffie. De uitnodigingen in de serie worden ook in het echt 
 gedeeld op Social Media en gemaakt met de  Patboy Card Game App  . Iedereen mag deze 
 uitnodigingen delen. Op  fortune.pat.cards  kunnen alle uitnodigingen die openstaan 
 worden terug gevonden. 

 Patcards Link Page 
 Als de dames deze uitnodiging accepteren kunnen zij hun Universum op de kaart zetten 
 door al hun linkjes en foto’s toe te voegen aan hun  Patcards Link Page  . Captain galaxy 
 helpt hen met het opzetten van hun universum en linkt deze aan alle andere universums. 
 Zo krijgen deze babes meer bereik voor hun unieke talent / personage / aanwezigheid. 

 Fortune Points 
 Patcards  worden aangemaakt met  Fortune Points  . De hoeveelheid F  ortune Points  die op 
 een  Patcard  komen worden bepaald door het  wheel of fortune.  Als deze  Patcard  is 
 aangemaakt krijgt deze  Patcard  de waarde van de  Fortune Points  . 

 * Kijkers kunnen zelf ook Fortune Points schenken als zij jouw Patcard bezoeken! Dus deel 
 dit vooral met hun in een bericht als je aan de show deelneemt! 


