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HELYREÁLLÍTÓ ROBOTOK

ha bázison játszod ki
(+0 ha játékos játssza ki)

ha a dobásod kevesebb, 
mint az ellenfélé

minden más Spóra után
ami veled van (magában +0)

minden más Spóra után
ami veled van (magában +0)

minden más Spóra után
ami veled van (magában +0)

Nevezz meg bármilyen kártyát
az Ûrben és vedd el. Majd távolítsd

el a játékból ezt a kártyát.

Az elsô játékos, aki ezt a borítékot
birtokba veszi, haza számûzôdik.

Ha a saját csapdádat indítod be,
egyszerûen kidobhatod.

Az elsô játékos, aki ezt a borítékot
birtokba veszi, haza számûzôdik.

Ha a saját csapdádat indítod be,
egyszerûen kidobhatod.

Az ellenfelednek ki kell játszania
összes harci kártyáját, amit szeretne,

mielôtt te a többit kijátszanád.

Kémleld ki bármely borítékot
vagy játékos kezét.

Akkor játszd ki, ha 24-et vagy kevesebbet mutat az óra.

2 akciót kapsz ebben a körben.

Akkor játszd ki, ha 24-et vagy kevesebbet mutat az óra.

2 akciót kapsz ebben a körben.

Semlegesítesz egy a kezedet kutató
kémlelést, vagy egy csapdát.

Amikor ezt a kártyát a Kozmikus Tárba
vagy onnan cseréled, akkor nem kell

az otthonrendszereden lenned.

Ingyen cselekedetként támadsz.

Nem befolyásol a Neural Infector.

Ha ezt teszed, +2
2 hellyel megnô a támadásod

hatótávja.

Csak akkor játszd ki, ha ugyanazon 
a bolygón vagy, mint az ellenfeled.

Ellopod az ellenfeled borítékjának birtok-
lását, vagy visszateszed a dobozba.

Csak akkor jó, ha
Clokknid vagy Drusu vagy.

Nem befolyásol a toxikus bolygód.

Kémleld ki bármely borítékot
vagy játékos kezét.

Mozogj legfeljebb 4 helyet.

Kémleld ki bármely borítékot
vagy játékos kezét.

Az elsô játékos, aki ezt a borítékot
birtokba veszi, haza számûzôdik.

Ha a saját csapdádat indítod be,
egyszerûen kidobhatod.

Nevezz meg bármilyen kártyát
az Ûrben és vedd el. Majd távolítsd

el a játékból ezt a kártyát.
+3

+2 +1 +1

+1



NANOGYÁRTÓSOR NANOGYÁRTÓSOR ROMBOLÓFORDÍTÓ

Lemásolod az ellenfeled
egyik kártyáját.

Lemásolod az ellenfeled
egyik kártyáját.

Semlegesíted a Havoc Blastert.

Ha ezt teszed, +2

NEDVESSÉGKALIBRÁLÓ MÁGNESES KULCS MÁGNESES KULCS

IONPAJZSSZUBSZÓNIKUS ANTIFÉZER

FEROMONLEPATTINTÓ ALAKÁTALAKÍTÓ REJTÔGOLYÓBIS

HIPERCSÔHIPERCSÔHIPERCSÔ

SPÓRAIMMUNITÁS IMP IMMUNITÁS IMP ELEDEL

MÁGNESES SZÉFMÁGNESES SZÉFELTERELÔ RAKÉTÁK

IDÔELTOLÓ LÉGZÔFÉREG NYOMÁSSZABÁLYZÓ

KÁBÍTÓ GÁZ

Csak akkor jó, ha
Gazmae vagy Haamflaagon vagy.

Nem befolyásol a toxikus bolygód.

Széfen belül játszható ki.

Egy aktív széfet lefordítasz.

Széfen belül játszható ki.

Egy aktív széfet lefordítasz.

Semlegesíted az IongránátokatSemlegesíted a Szubszónikus sokkot.

Ha ezt teszed, +2

Semlegesíted a Feromonszigonyt.

Ha ezt teszed, +2
Nem befolyásol a toxikus bolygód. Amikor egy ellenfél meg akarja nézni 

a kezedet, elrejthetsz egy kártyát. Ha 
zsákmányol, továbbra is elveheti a rejtett kártyát. 

Ha csapdát vettek így el, az aktiválódik.

Küldj egy kártyát lefordítva bármely 
borítékba, anélkül, hogy belenéznél. 

 
(Be kell jelentened a borítékot.)

Küldj egy kártyát lefordítva bármely 
borítékba, anélkül, hogy belenéznél. 

 
(Be kell jelentened a borítékot.)

Küldj egy kártyát lefordítva bármely 
borítékba, anélkül, hogy belenéznél. 

 
(Be kell jelentened a borítékot.)

Spórákat hatástalanítod. Impeket hatástalanítod. Minden imp, aki az oldaladon van, 

+1-et kap

A játékosok belenézhetnek a borítékba, 
de nem vehetnek el onnan kártyát.

(Kulcsokat ki lehet játszani a széfen belül.)

A játékosok belenézhetnek a borítékba, 
de nem vehetnek el onnan kártyát.

(Kulcsokat ki lehet játszani a széfen belül.)

Mozgás közben átmehetsz az 
aszteroidamezôkön.

Csak akkor játszd ki, ha 24 vagy kevesebb az óra. 
Ingyen cselekedet, ha ezzel véget vetsz a játéknak.

Mozgasd elôre legfeljebb 8 körrel az órát. 
Aztán távolítsd el a játékból ezt a kártyát.

Csak akkor jó, ha
Atturnuk vagy Vroon vagy.

Nem befolyásol a toxikus bolygód.

Csak akkor jó, ha
Haghouhen vagy Neeksi vagy.

Nem befolyásol a toxikus bolygód.

Ugord át a harc lebonyolítását (a gyôztes
nem ûzhet el vagy vehet zsákmányt).

Majd távolítsd el a játékból ezt a kártyát.



PLANETÁRIS HIPERKAPU REPLIKÁTORMAG

BUROK ERÔÁRAMLÁS

MENTÔKAPSZULA

SÖTÉT REZONÁTOR

Utazz az aktív bázisodra. Válaszd ki egy egyszer használatos  
kártyádat. Harc után nem kell eldobnod.

Ebben a körben a hiperutazás ingyen  
akció, és az akcióba kerülô kártyák 

ingyen játszhatók ki.

Ha egy ellenfeled megnyerte ezt a csatát  
és zsákmányt húz, zsákmányszerzés után 

bármely bolygóra utazhatsz.

HÔSTABILIZÁTOR

PLANETÁRIS ADÓVEVÔ

SYKLOAKIS KARMA REJTJELKULCS REJTJELKULCS

PLANETÁRIS BÁZIS PLANETÁRIS BÁZIS

Csak akkor jó, ha
Tertalje vagy Vlachlos vagy.

Nem befolyásol a toxikus bolygód.

Az Ovoid a valódi. A Sötét Ovoid a valódi.

Nézz be az aktív bázisodra és vegyél el 
bármennyi kártyát.

Csak akkor játszd ki, ha az ellenfeleddel azonos 
bolygón vagy.

Lopj egy kártyát az általa birtokolt borítékból, aztán 
tedd ezt a kártyát a borítékba és add vissza neki.

(Toxikus bolygót és felfordított kártyákat hagyd figyelmen kívül.

Ellenfeleid nem birtokolhatják ezt a borítékot. 
Megtámadhatják a bázist úgy, hogy te dobsz a bá-
zisnak, és a bázis borítékjában lévô harci kártyákat 
használod. Ha a bázis nyer, elûzheted az ellenfe-
ledet. Ha az ellenfeled nyer, deaktiválja a bázist 
és birtokba veszi a borítékot, vagy visszateszi a 

dobozba.

Ellenfeleid nem birtokolhatják ezt a borítékot. 
Megtámadhatják a bázist úgy, hogy te dobsz a bá-
zisnak, és a bázis borítékjában lévô harci kártyákat 
használod. Ha a bázis nyer, elûzheted az ellenfe-
ledet. Ha az ellenfeled nyer, deaktiválja a bázist 
és birtokba veszi a borítékot, vagy visszateszi a 

dobozba.

minden, az oldaladon kiját-
szott fejlett védelemért.+1


