Paranoia

Bárki, aki egy Bolygón akar landolni,
először erős ágyútüzet kap elölről.
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PániK

Kozmikus Pszichózis

Minden kaland kártya után dobd ki a
koordinátákat. Ha az adott helyen
Bármikor, ha egy kabinnak nyitott
kabin
található humanoid legénységgel,
csatlakozója van, a legénység
akkor megőrülnek és felrobbantják a
(földönkívüli, vagy humanoid) elhagyja a
kabint.
hajót.

Fordított Meteorok Bóvli Akkumulátor
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Amikor a 4. pakli kártyát adod hozzá,
még a repülés megkezdése előtt, adj
hozzá ugyanannyi III. szintű lapot is.

A nagy meteorok kicsik és
a kicsik nagyok.

Amikor egy alkatrész akkumulátort
használ, az egyel több jelzőbe kerül.

Anyagfáradás
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A Háborús Zónák és a Szabotázs mindenkire hatnak, kivéve azt, akinek a legMinden Nyílt Űr kártya után dobd ki a több van. A Járvánnyal fertőzött kabinokoordinátákat. Minden játékos elveszíti kat el kell dobni. A nyitott csatlakozójú
az adott helyen található alkatrészét.
alkatrészek leesnek a Csillagporban.
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Az Elhagyatott Űrállomást, vagy
Űrhajót használó játékos egy kör erős
ágyútüzet kap hátulról minden mögötte repülő nálánál erősebb hajótól.

Nagyon KeméNY
ROSSZFIÚK

Irigyelt Hajtómű

Munkások Kárpótlása

A repülés kezdetén minden játékos
meglövi az előtte levő játékost hátulról
egy könnyű ágyútűzzel. Mindig, amikor
egy kaland kártya hatására más kerül
az élre, a 2. helyen lévő játékostól
gyenge ágyútüzet kap hátulról.

Amikor legénységet veszítesz (kivéve
Elhagyatott Űrhajó), tedd őket a veszteség paklid mellé. A repülés végén 3
kozmikus pénz büntetést fizetsz mindegyikért. A biztosítás nem érvényes
ilyenkor.

+2

Az ellenségek 2 ponttal erősebbek.

Páncéltörő LÖVEDÉKEK Enyveskezű Legénység

Amikor egy alkatrészt meteor, vagy
ágyútűz találat ér, akkor a lövedék
áthatol rajta és a következő mezőn
álló alkatrészt is eltalálja (ha van
ilyen).

Balsors

Ha meteor, vagy ágyútűz esetén egy
A legutolsó kaland kártya felfedése
kockadobás eredménye szerint egyetlen
előtt vagy fel kell adnod a játékot, vagy
alkatrész sem semmisül meg és senkia legénység minden tagja után veszínek sem kell akkumulátort felhasználnia,
tesz egy kozmikus pénzt, vagy egy árut. akkor dobjatok újra (maximum 3-szor).

Robbanó Áruk

Robbanó
AKKUMULÁTOROK

Ha egy olyan alkatrész semmisül meg,
ami árut tartalmaz, akkor a 8 szomszédos mezőn található összes alkatrész
felrobban. Akár láncreakció is történhet.

Ha egy olyan alkatrész semmisül meg,
ami akkumulátor jelzőt tartalmaz,
akkor a 8 szomszédos mezőn található összes alkatrész felrobban. Akár
láncreakció is történhet.

