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Account Hack: Kapsz 1 kreditet. Ha a körödben bármennyi kártyát végleg 
kivontál a játékból, akkor kapsz +2 kreditet. 
Acoustic Spanner: Húzz 1 kártyát, majd kivonhatsz végleg a játékból egy a 
játékterületeden, vagy a dobott lapjaid között lévő „Program” típusú kártyát. 
Alien Medic: ELVÉTELKOR: gyógyulsz 1-et. 
Android Assistant: Húzz 1 kártyát. TUDÓS: teleportálhatsz egy szomszédos 
terembe. 
Android Runaway: TUDÓS: kapsz +1 csizmát, és a körödben nem kell megállnod a 
biztonsági ellenőrzőpontoknál. 
Chyrstal Runner: Válassz egyet: kapsz 1 erőkristályt, VAGY tegyél vissza 1 nálad 
lévő erőkristályt a közös készletbe, cserébe kapsz 5 kreditet. 
Crystal Thief: Húzz 1-1 kártyát minden nálad lévő erőkristály után. 
Dark Jidu: VESZÉLY: főellenfél támadáskor húzzatok +1 kockát! GYŐZELEM: 
kapsz 4 kreditet, minden ellenfelednek el kell dobnia 1-1 kártyát a kezéből. 
Data Miner: Kapsz 2 kreditet. Ha van 1 adatkockád azon a modulon, ahol épp 
tartózkodsz, kapsz még 2 kreditet. 
Don Uno: HA VAN CSEMPÉSZÁRUD: teleportálhatsz egy szomszédos terembe. 
Door Hack: Ha a körödben bármennyi kártyát végleg kivontál a játékból, akkor 
kapsz +2 csizmát. 
Door Sentinel: GYŐZELEM: kapsz 1 csizmát. 
Dr. Whiskers: Vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről. HA VAN 
ERŐKRISTÁLYOD: válassz egyet: gyógyulsz 1-et, VAGY főellenfél támadás. 
Entertainer: Tegyél 1 Clank! kockát a Clank! területre. Minden olyan Clank! 
kockád után, amit ebben a körben tettél a Clank! területre, kapsz 2-2 kreditet. 
Exo Stomper: Vonj ki végleg a játékból 1 kártyát a kalandsorról. 
Exterminator: Húzz 1 kártyát. 
Eye Pod: ÉRKEZÉSKOR: minden játékos tegye 1-1 Clank! kockáját a Clank! 
területre. GYŐZELEM: kapsz 2 kreditet, tegyél 1 Clank! kockát a Clank! területre. 
Fe-Lion: Dobj el 1 kártyát, hogy húzhass 1 másikat. HA VAN ERŐKRISTÁLYOD: 
ezután dobj el 1 kártyát, hogy húzhass 2 másikat. 
GØB-L1N: GYŐZELEM: kapsz 1 kreditet. (Ne dobd el ezt a kártyát a legyőzése 
után.) / Eradibot: GYŐZELEM: kapsz 5 kreditet. 
Helpful Prodigy: Minden játékos tegye 1-1 Clank! kockáját a Clank! területre.
Hubba the Yurtt: GYŐZELEM: Tegyél 4 Clank! kockát a Clank! területre. Vegyél el 
egy olyan tetszőleges tárgyat a piactábláról, amilyennel még nem rendelkezel. 
Imprisoned Pilot: Húzz 1 kártyát. 
Imprisoned Resister: Húzz 1 kártyát. 
Imprisoned Soldier: Húzz 1 kártyát. 
Information Broker: ZSIVÁNY: nézd meg a húzópaklid 2 legfelső lapját, majd az 
egyiket húzd fel, a másikat pedig dobd el. 
Jidu Infiltrator: ELLENÁLLÓ: figyelmen kívül hagyhatsz a körödben minden 
robotszimbólumot (minden ellenséget) a mozgásod közben. 
Jidu Laser Sword: Tegyél 2 Clank! kockát a Clank! területre. ELLENÁLLÓ: húzz 1 
kártyát. 
Killbot: GYŐZELEM: kapsz 3 kreditet. 
Lord Eradikus: GYŐZELEM: kapsz 7 kreditet, minden játékos gyógyul 1-et. 
Mozgasd feljebb 1 mezővel a dühsávon a főellenfél-jelölőt. Fordítsd át a GØB-L1N 
kártyát a másik (Eradibot) oldalára. 
Mad Scientist: GYŐZELEM: gyógyulsz 1-et, ha elköltesz 5 jártasságot, 
gyógyulhatsz még 1-et. 
MonkeyBot 30000: Tegyél 3 Clank! kockát a Clank! területre. Húzz 3 kártyát. 
TUDÓS: vedd vissza 3 Clank! kockádat a Clank! területről. 

Phantom Agent: Vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről. ELLENÁLLÓ: 
húzz 1 kártyát. 
Phychic Master: Húzz 3 kártyát. 
Power Boots: Tegyél 2 Clank! kockát a Clank! területre. HA VAN 
ERŐKRISTÁLYOD: vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről. 
Power Converter: HA VAN ERŐKRISTÁLYOD: kivonhatsz végleg a játékból egy a 
játékterületeden, vagy a dobott lapjaid között lévő „Memory Core” kártyát, hogy 
kapj 10 kreditet. 
Registry Hack: HA VAN ERŐKRISTÁLYOD: kivonhatsz végleg a játékból 
maximum 3, a játékterületeden, vagy a dobott lapjaid között lévő „Program” 
típusú kártyát. 
Renegade Hacker: Kivonhatsz végleg a játékból egy a játékterületeden, vagy a 
dobott lapjaid között lévő „Program” típusú kártyát. 
Resistance Leader: Húzz 1 kártyát. 
Savage Gorklar: GYŐZELEM: tedd a saját dobópaklidba. Ettől kezdve barátként 
játszhatod ki. BARÁT: húzz 2 kártyát. 
Security Cart: HA VAN ERŐKRISTÁLYOD: a körödben nem kell megállnod a 
biztonsági ellenőrzőpontoknál. 
Security Officer: GYŐZELEM: vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről. 
Shapeshifter: Másold le a játékterületeden lévő egyik kártyát. 
Shred Bot: VESZÉLY: főellenfél támadáskor húzzatok +1 kockát! GYŐZELEM: : 
kivonhatsz végleg a játékból egy a játékterületeden, vagy a dobott lapjaid között 
lévő tetszőleges kártyát. 
Space Pirate: ÉRKEZÉSKOR: tegyél vissza 3 fekete Clank! kockát a főellenfél-
zsákba. VESZÉLY: főellenfél támadáskor húzzatok +1 kockát! 
Space Skunk: Ha van egy „Prisoner” típusú kártyád a játékterületeden, vagy a 
dobott lapjaid között, kapsz 3 kreditet. 
Telepad Technician: Teleportálhatsz a jelenlegi modulon lévő telepad mezőre (ha 
van olyan). 
The Baron: A játék végén +5 pontot kapsz, ha sikerült elérned egy menekülő 
kapszulát. 
The Professor: A körödben szerzett új kártyák közül bármennyit a húzópaklid 
tetejére tehetsz ahelyett, hogy a dobópaklidba tennéd őket. 
Thieving Menace: Vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről. ZSIVÁNY: 
kapsz +2 csizmát. 
Thunder Bug 1701: Tegyél 1 Clank! kockát a Clank! területre. HA VAN 
ERŐKRISTÁLYOD: kivonhatsz végleg a játékból egy a játékterületeden, vagy a 
dobott lapjaid között lévő tetszőleges kártyát. 
Traitor: ÉRKEZÉSKOR: minden játékos tegye 1-1 Clank! kockáját a Clank! 
területre. ZSIVÁNY: minden ellenfeled tegye 2-2 Clank! kockáját a Clank! 
területre. 
Trophy Hunter: Vedd vissza 2 Clank! kockádat a Clank! területről.
Vault Guard: Csak egy biztonsági ellenőrzőponton küzdhetsz meg vele. 
GYŐZELEM: kapsz 5 kreditet. 
Wound-Be-Gone: Gyógyulsz 1-et. Vond ki végleg a játékból ezt a kártyát. 
MEGSZERZÉSKOR: gyógyulsz 1-et. 
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