
Csillagflotta pakli
Alap kártyák (Kék)

Egységek:

Astral Eagle +1 harci érték Eldobásával 2 sebzést okozhatsz ellenfelednek.

Devastator +1 pajzs 1 astartium elköltésével 2 hajótest sebzést javíthatsz.

Hover Tank +1 sebesség Csökkenti 1 egységgel a téged ért sebzést.

Star Trooper +1 harci érték A harc során egyszer újradobhatsz 1 kockát.

StormCrow +1 sebesség X harci jelző elköltéséért X sikert kaphatsz.

Turtle +1 pajzs 1 hajótest sebzés javítása.

Fejlesztések:

Astral Guardian +1 pajzs 1 hajótest sebzés javítása.

Energy Cells +1 sebesség Dobd el 5 mozgás pontért.

Ground Decoys +1 pajzs Mozogj a szomszédos felfedezett szektorba.

Overseer +1 harci érték A felfedezés során újra dobhatsz 1 dobókockát.

Rail Guns +1 harci érték X felfedezés jelző elköltésével újradobhatsz 2*X dobókockát.

Scrapyard +1 sebesség A megölt ellenségekért 1 astartiumot kapsz.

Fejlesztett kártyák (Piros)

Egységek:

Star Destroyer +2 harci érték Minden 6-os dobásod 2 sikernek számít

X-Eagle +1 harci érték, +1 pajzs Dobj 2 extra kockával minden kapott hajótest sebzésed után (maximum 4 kockával).

X-Squad +1 pajzs, +1 sebesség Ha a sebességed nagyobb, mint az ellenfeledé, 2 extra kockát kapsz a harc során.

X-Trooper +1 harci érték, +1 sebesség Egy harci jelző elköltésével mozogj egy szomszédos szektorba és támadj meg egy ellenséget.

Fejlesztések:

Antigrav +2 harci érték Az egyik fosztogatót eltolhatod 1 szektorral.

Asteroid Sweeper +2 sebesség Minden 6-os dobásod 2 sikernek számít

Radiation Shield +2 pajzs Javíts ki 2×X hajótest sebzést, ahol X egyenlő az eldobott harci és/vagy felfedezés jelzőid számával.

X-Guns +1 pajzs, +1 sebesség Dobj újra 2 kockát.



Események
Ambush Megjelenik 2 fosztogató az ugrókapu szomszédságában.

Dark Times Az eseménykártyák eldobásához egyel több harci jelzőre van szükségetek.

Embargo Nem tudod fejleszteni a csillagdokkodat és a kutató laboratóriumodat.

Gun Overload Sikeres harci érték (3) teszt, vagy 2 hajótest sebzést szenvedsz el.

Meteor Swarm Sikeres sebesség (3) teszt, vagy 2 hajótest sebzést szenvedsz el.

Reflection Ha több kárt okozol az ellenségednek, mint a hajótestének értéke, akkor a különbözet a te hajótestedet sebzi.

Reinforcements Megjelenik X fosztogató, ahol X egyenlő a játékosok számával.

Resistance is Futile Minden játékos X hajótest sebzést szenved el, ahol X egyenlő a játékban lévő főellenfelek számával.

Sabotage Minden játékos 1 hajótest sebzést szenved el.

Shield Jamming Sikeres pajzs (3) teszt, vagy 2 hajótest sebzést szenvedsz el.

Sneak Attack Fejlessz fel X fosztogatót 1 szinttel, ahol X egyenlő a játékosok számával.

Support Forces A fosztogatók 2. szintűként jelennek meg.

Parancsnokok:
Amelia Von Beck Kicserélhetsz 1 Felfedezés jelzőt 1 Harci jelzőre, vagy fordítva

Dyson Maverick Harc közben egy kockát újradobhatsz a próbákhoz.

Fey Speedstar Dobj el 1 harci jelzőz és visszakapsz egy felhasznált Aktivációs jelzőt

James Avory Dobj el 1 astartiumot és húzz helyette egy alap akciót

Kenneth Farlane Áthaladhatsz a fosztogatókon, mintha azok ott sem lennének

Tyron Bronze A szerzett sebzést 1-gyel csökkentheted

Főellenfelek:
Asteroid Of Death 1 kockával kevesebbel dobsz minden alkalommal.

Black CarrierElhelyez 2 fosztogatót a szomszédos szektorokban, majd mozgat 2 fosztogatót 1 szektorral.

Corrupted Crows - 1 mozgáspont körönként

Red Barron Mozgasd el az összes fosztogatót 1 szektorral.



Akciókártyák: (A Butterfly Effect kártyán hibásan van rajta hogy Common, mert ez is Instant)

Alap:

Butterfly Effect (Azonnali) Mikor bármelyik pakliból kellene lapot húznod, akkor húzz egy helyett kettőt. Az egyiket játszd ki, a másikat dobd el.

Cloaking Device (Mozgás) Ellenségekkel teli szektorokon való áthaladáskor nem kell extra mozgáspontokat elköltened.

Decoys (Mozgás) Mozgass egy fosztogatót, vagy egy játékost egy szomszédos szektorba. Nem mozgathatod a célpontont ki- vagy be 

az ugrókapu vagy a csillagbázis szektorából.

Evasive Maneuvers (Azonnali) Semlegesítheted egy esemény vagy egy Főellenség hatását ebben a fordulóban.

Force Field (Azonnali) 2 bármilyen forrásból származó sebzést blokkol.

Home Run (Mozgás) Ha a hajódon van XPM jelző, +3 extra mozgáspontot kapsz.

Hyper-Drive (Mozgás) +2 mozgáspont

Orbital Yard (Azonnali) +2 hajótest pont

Pushback (Azonnali) Mozgasd az összes ellenségedet a szektorodból egy szomszédos szektorba.

Rumors (Azonnali) Maximum 3 kockát újradobhatsz

Second Chances (Azonnali) Vegyél vissza egy aktiválás jelzőt, amit akár újra is használhatsz ebben a fordulóban

Secret Weapons (Azonnali) +1 siker bármely dobáshoz

Tractor Beam (Mozgás) Húzz át egy fosztogatót vagy egy játékost egy szomszédos szektorból a sajátodba. Nem mozgathatod a célpontont 

ki- vagy be az ugrókapu vagy a csillagbázis szektorából.

Speciális:

Astral Mechanics (Terjeszkedés) A csillagbázis felépítési költsége csökken 1 harci- és 1 felfedezés jelzővel.

Second Chance (Terjeszkedés) Végrehajthatsz egy újabb mozgás és találkozás fázist.

Chain Reaction (Azonnali) 2 hajótest sebzést szerzel, majd dobj minden fosztogatóra, amik legfeljebb 1 mezőnyire találhatók: minden 5-6 dobás 

megsemmisíti az adott fosztogatót.

Damaged XPM (Azonnali) Találtál egy sérült XPM jelölőt. Dobj el 1 felfedezés jelzőt és 1 astartiumot, amivel megjavíthatod és megkaphatod az XPM 

jelölőt.

Make Friends (Azonnali) Húzz X akciókártyát, ahol X egyenlő a játékosok számával. Tarts meg egyet, és adj 1-1 kártyát minden játékostársadnak.

Long Range Attack (Mozgás) Megsemmisítesz egy bármelyik szektorban lévő fosztogatót.

Remote Shift (Mozgás) Mozgass egy XPM jelölőt a játéktéren X szektorral, ahol X egyenlő az eldobott felfedezés jelzők számával.

Scotty (Unit) (Frissítési) Kapsz egy extra egység mezőt.

Scotty (Power Up) (Frissítési) Kapsz egy extra fejlesztés mezőt.

Supply Packs (Frissítési) +2 astartium



Forgatókönyv esemény kártyák:

Ugrókapu megjavítása:

A perfect match! “Tökéletes mérkőzés!”

Ambush! Rajtaütés! Ha a 2. kör végén a fosztogató még mindig él, az XPM felrobban és 2 hajótest sebzést szenvedsz el.

Diversion “Elterelés” Az XPM megsérült! Költs el 1 harci- és 1 felfedezés jelzőt a megjavításához.

Gate Fluctuations A kapu instabil… Fedj fel egy új szektort és helyezd rá az XPM-et és a flottád. Húzz egy felfedezés kártyát, majd hajtsd 

végre a nehéz találkozást.

It's a Trap! Ez csapda! A fosztogatók kijavítják 1 sérülésüket minden harci körben.

Something is fishy “Valami bűzlik...” Minden harci kör kezdetén kapsz 1 hajótest sebzést.

Ravager megtorlás:

A call to arms 1. fázis Fedj fel 2 új szektort. Mozgasd a fosztogatókat. 2. fázis 2 fosztogató megjelenik. Mozgasd a 

fosztogatókat. Mozgasd a Ravagert.

Counter Measures 1. fázis Fedj fel egy szektort. 2. fázis Fejlessz fel 2 fosztogatót. Mozgasd a 

Tegyél rá egy 2-es szintű fosztogatót. fosztogatókat. Mozgasd a Ravagert.

Enemies at the gate 1. fázis Fedj fel 2 új szektort. 2 fosztogató jelenik meg. 2. fázis Egy esemény kerüljön a játékba. Mozgasd a 

Ravagert.

First Blood 1. fázis Egy esemény kerüljön a játékba. 2. fázis Harci próba (3) vagy 3 sebzés. 1 fosztogató 

megjelenik. Mozgasd a Ravagert.

Missile attack 1. fázis Fedj fel 2 új szektort. 2 fosztogató jelenik meg. 2. fázis 2 fosztogató megjelenik. Mozgasd a 

fosztogatókat. Mozgasd a Ravagert.

Spotted 1. fázis Minden főellenség megtámadja a legközelebbi  2. fázis Pajzs próba (3) vagy 3 sebzés. 1 fosztogató

játékost. Ha nincsen főellenség, akkor fedj fel megjelenik. Mozgasd a Ravagert.

2 szektort. 1 fosztogató megjelenik.

Tentacles attack 1. fázis Fedj fel 2 új szektort. 2 fosztogató jelenik meg. 2. fázis Egy esemény kerüljön a játékba. Mozgasd a 

Ravagert.



Felfedezés kártyák:

Allien Raid Az idegenek bátran megtámadták a csillagflottádat. Menekülj biztonságba! vagy szállj szembe 

az ellenséggel!

An Ally In Trouble A pajzsok már nem tartanak ki soká. Vársz az erősítésre vagy elmenekülsz!

Bombardment A Hajnal bolygónál lévő csapataidat idegenek támadták meg. Evakuálj, amíg még tudsz vagy szállj szembe az 

ellenséggel!

Dawn Patrol A Hajnal bolygó légkörében soha nem volt biztonságos az őrjáratozás. Keresd a bajt vagy készülj a 

legrosszabbra?

Derelict Egy elhagyott hajó sodródik az űrben. Ez egy lehetőség vagy csapda?

Diplomacy Or Action? Vannak problémák, amiket így vagy úgy, de meg kell oldani. Mutasd meg, milyen kemény vagy hagyd beszélni 

a fegyvereket.

Emergency Repairs Valami űrszemét megrongálta a hajótestet. Fogytán az oxigén! vagy próbáld 

megjavítani a sérülést.

Evasive Action Mikor valami nagy és rossz közeledik, akkor az általában feléd történik…Elszaladsz vagy szállj szembe 

az ellenséggel!

Looks Clear Úgy tűnik, hogy kihúztad magad a csávából. Minden tiszta! vagy elromlottak az 

érzékelők

Mutiny A hajón történő lázadás egy dolgot jelent… Csináljuk, ahogy szeretnéd vagy fegyverekkel!

Outnumbered Fekete hajók lopództak az érzékelőid hatósugarába. Készülj a csatára vagy a menekülésre.

Space Turbulance Csillagpor, lángcsóvák és erős sugárzás tesz próbára a rögös utadon. Tegyük próbára képességeidet vagy sokba kerül a 

javítás.

Stormcrows In Need Néhány Viharvarjút súlyosan érintett a sugárzás. Hívj segítséget! vagy keress és menekülj.

Stranded Rookie Miért vannak ott újoncok, ahol semmi keresnivalójuk. Csőre tölts! vagy rohand le 

ellenséged!

Surrounded A semmi közepén körbevettek ellenségeid. Szállj szembe és harcolj vagy kérj segítséget?

Urgent Repairs A Centauri rendszerben nagyon erős a radioaktív sugárzás. Leváltak a pajzsok! vagy fuss gyorsabban, 

mielőtt széthullana minden.


