
Esemény kártyák
Felkelés

Válassz ki egy tábla darabot és azonnal rakj 
egy-egy gyalogsági ellenállás jelzőt 3 
különböző, véletlenszerű mezejére.

Rakj egy ellenállás jelzőt minden tábla 
darabra, egy véleletlenszerű mezőre.
Felkelés

Válassz ki egy tábla darabot és azonnal rakj 
egy-egy gyalogsági ellenállás jelzőt 3 
különböző, véletlenszerű mezejére.

Rakj egy ellenállás jelzőt minden tábla 
darabra, egy véleletlenszerű mezőre.
Második hullám

Bármelyik játékosra (téged is beleértve) 
alkalmazhatod. Azonnal rakd vissza a 
célszemély összes elpusztult idegenjét (a 
szövetségeseket is beleértve) a leszállási 
zónájára.

Kiscicákat felzabálni!

Bármely játékosra alkalmazhatod.
+2 terror pont

JÁTÉKBAN MARAD

Fegyverkezési verseny
AZONNAL KIJÁTSZANDÓ
Ha egy játékos bármikor felhúz egy űrcucc kártyát, az 
összes többi játékos is elvehet egyet.
JÁTÉKBAN MARAD
Amíg ez a lap játékban van, egy extra kockával kell 
dobni a technológiai áttörésre, minden forduló 
ellenállás fázisában.

Hoppá, a sugárpuska kábító fokozaton 
van!

Bármely harc végén kijátszhatod, így az 
idegenek győzelem helyett döntetlent érnek 
csak el.

A következő ellenállás fázis kezdetéig 
minden ellenállás megnyeri a harcokat 
döntetlen esetén.
Idegen fegyverkereskedő
AZONNAL KIJÁTSZANDÓ
A fordulója során bármelyik játékos 
felhúzhat egy űrcucc kártyát, 3 akciópontért 
cserébe. Fordulónként egyszer lehet 
elvégezni!
JÁTÉKBAN MARAD

Conquest of Planet Earth kártyák
A lapokat nyomtasd ki, az egyes kártyalapokat a vonalak és a 
színes terület határa mentén vágd ki és bújtasd bele a kártyára 
húzott kártyavédő fóliába úgy, hogy elfedje az eredeti szöveget.



Alattomos teleportálás

Ha kijátszod, akkor azonnal mozgathatod 
bármennyi idegened egy mezőre egy olyan 
táblán, ahol nincs ellenséges idegen vagy 
hódítás jelző.

A Felügyelők közbelépnek
Ha kijátszod, akkor bármelyik idegen 
automatikusan megnyeri az aktuális harcát 
(kivéve ha Fantasztikus kapitány ellen küzd), 
még elsöprő győzelem esetén is.
VAGY
Ha kijátszod, akkor azonnal megszüntet egy 
eseményt vagy eldobat egy űrcucc vagy emberi 
technológia kártyát.

Koordinált támadás

A játék forduló végéig, harc esetén az 
idegeneid (kooperatív játék esetén minden 
idegen) egy extra harci kockával dobhatnak 
és kiválaszthatják, hogy melyik eredményt 
használják.
Koordinált támadás

A játék forduló végéig, harc esetén az 
idegeneid (kooperatív játék esetén minden 
idegen) egy extra harci kockával dobhatnak 
és kiválaszthatják, hogy melyik eredményt 
használják.
Véget nem érő hullámok

Minden akció fázisod elején ingyen a 
leszállási zónádra rakhatod az elpusztult 
idegeneidet (szövetségeseket is).

JÁTÉKBAN MARAD

Diplomáciai visszavonulás

Akkor játszd ki, ha egy helyszínen 1 vagy 
több idegen megsemmisülne. Ehelyett a 
helyszínen levő összes idegen visszatér a 
leszállási zónádba.

Időbeli anomália
AZONNAL KIJÁTSZANDÓ
Dobd el az összes helyszín lapot egy olyan tábláról, 
amin épp nincs idegen vagy jelzőt, majd keverd vissza 
az összes dobópaklit a megfelelő paklikba.
Ha az emberi technológiai jelzősávot használod, akkor 
dobj a D6-tal. 1, 2 vagy 3 esetén eggyel visszalép a 
jelző. 4, 5 vagy 6 esetén eggyel előrelép a jelző.
A fentiek szerint használd a lapot.



Árulás
Egy harc során kijátszva kiválaszthatod az egyik 
résztvevő idegent és visszarakhatod a leszállási 
zónájára. Add hozzá az adott idegen erejét az 
ellenfele összesített erő értékéhez, az adott harc 
erejéig.
Az emberi technológiai jelzősáv azonnal előre 
lép egyet és minden játékos elveszti egy általa 
kiválasztott idegenjét.

Árulás
Egy harc során kijátszva kiválaszthatod az egyik 
résztvevő idegent és visszarakhatod a leszállási 
zónájára. Add hozzá az adott idegen erejét az 
ellenfele összesített erő értékéhez, az adott harc 
erejéig.
Az emberi technológiai jelzősáv azonnal előre 
lép egyet és minden játékos elveszti egy általa 
kiválasztott idegenjét.

Újjáépítés

Ha kijátszod, akkor vegyél le egy hódítás jelzőt 
egy olyan helyszínről, ahol nincs idegen.
VAGY
Ha kijátszod, akkor vegyél le egy rom jelzőt egy 
helyszínről.
Dobj a D6-tal minden hódítás jelzőre, ahol nincs 
idegen. 1-es dobás esetén vedd le az adott jelzőt.

Újjáépítés

Ha kijátszod, akkor vegyél le egy hódítás jelzőt 
egy olyan helyszínről, ahol nincs idegen.
VAGY
Ha kijátszod, akkor vegyél le egy rom jelzőt egy 
helyszínről.
Dobj a D6-tal minden hódítás jelzőre, ahol nincs 
idegen. 1-es dobás esetén vedd le az adott jelzőt.

Békével jöttünk

Egy csata első harca során játszd ki, így az 
idegenek automatikusan megnyerik azt a 
harcot. Ezt a harci kockadobás előtt kell 
kijátszani.
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Felszerelkezés

Húzz egy űrcucc kártyát.
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A hódítás zsákmányai

Ha az idegeneid megnyernek egy harcot és 
ekkor kijátszod, akkor azonnal nyersz 2 
idegen fenyegetés jelzőt.
Harconként egy ilyen lapot használhatsz fel.
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A hódítás zsákmányai

Ha az idegeneid megnyernek egy harcot és 
ekkor kijátszod, akkor azonnal nyersz 2 
idegen fenyegetés jelzőt.
Harconként egy ilyen lapot használhatsz fel.

Teljes pusztítás
Egy olyan helyszínre használhatod fel, ahol 
van legalább egy idegen és egy hódítás 
jelző. Rakj le ide egy rom jelzőt.
A következő ellenállás fázis kezdetéig, ha 
bármikor egy hódítás jelzőt raknak le, dobj a 
D6-tal és 1-es vagy 2-es esetén egy rom 
jelzőt rakj le a hódítás jelző helyett.
Teljes pusztítás
Egy olyan helyszínre használhatod fel, ahol 
van legalább egy idegen és egy hódítás 
jelző. Rakj le ide egy rom jelzőt.
A következő ellenállás fázis kezdetéig, ha 
bármikor egy hódítás jelzőt raknak le, dobj a 
D6-tal és 1-es vagy 2-es esetén egy rom 
jelzőt rakj le a hódítás jelző helyett.
Marsi felderítők

Ha kijátszod, akkor az éppen felhúzott 
helyszín kártyát el kell dobni, és egy 
másikat húzni helyette.

Marsi felderítők

Ha kijátszod, akkor az éppen felhúzott 
helyszín kártyát el kell dobni, és egy 
másikat húzni helyette.

Fertőzés
Bármikor kijátszhatod, ekkor dobj a D6-tal 
minden ellenállásra (hősökre is) és ellenállás 
jelzőkre, egy mezőn, ebben a fordulóban. 4 
vagy több dobása esetén a fertőzés végez az 
adott ellenállással. Ha így csak hősök 
maradnának egy harcban, akkor azok 
automatikusan vesztenek.
Fertőzés
Bármikor kijátszhatod, ekkor dobj a D6-tal 
minden ellenállásra (hősökre is) és ellenállás 
jelzőkre, egy mezőn, ebben a fordulóban. 4 
vagy több dobása esetén a fertőzés végez az 
adott ellenállással. Ha így csak hősök 
maradnának egy harcban, akkor azok 
automatikusan vesztenek.



Váratlan kémiai reakció

Ha kijátszod, akkor egy idegen ereje nullára 
csökken a játék forduló végéig.
Az emberi technológiai jelzősáv azonnal 
előre lép egyet és a következő ellenállás 
fázis elejéig minden idegen ereje 1-el 
csökken.
Váratlan kémiai reakció

Ha kijátszod, akkor egy idegen ereje nullára 
csökken a játék forduló végéig.
Az emberi technológiai jelzősáv azonnal 
előre lép egyet és a következő ellenállás 
fázis elejéig minden idegen ereje 1-el 
csökken.
Egyesült védekezés
Játszd ki egy csata kezdetén, olyan helyszínen, 
ahol az ellenállás értéke 2 vagy több. Add össze 
az összes itteni ellenállás erejét és egy harcként 
játszd le a helyért folyó csatát.
Az emberi technológiai sáv azonnal előre lép 
egyet.

Egyesült védekezés
Játszd ki egy csata kezdetén, olyan helyszínen, 
ahol az ellenállás értéke 2 vagy több. Add össze 
az összes itteni ellenállás erejét és egy harcként 
játszd le a helyért folyó csatát.
Az emberi technológiai sáv azonnal előre lép 
egyet.

Felkészült védelem

Ha kijátszod, akkor a következő játék 
forduló elejéig +2 ellenállást adj hozzá egy 
helyszínhez.

A következő ellenállás fázis kezdetéig 
minden helyszín ellenállása nő 1-el.

Felkészült védelem

Ha kijátszod, akkor a következő játék 
forduló elejéig +2 ellenállást adj hozzá egy 
helyszínhez.

A következő ellenállás fázis kezdetéig 
minden helyszín ellenállása nő 1-el.
Inváziós tervek
Ha kijátszod, akkor minden játékos, aki a D6-tal 
dob az akciópontjaiért, egy extra kockával dobhat 
és kiválasztja a dobott értékek közül, hogy 
melyiket használja.
VAGY
A játék forduló elején kijátszva azonnal 
visszaszerzed az összes parancs jelződet.



Inváziós tervek

Ha kijátszod, akkor minden játékos, aki a D6-tal 
dob az akciópontjaiért, egy extra kockával dobhat 
és kiválasztja a dobott értékek közül, hogy 
melyiket használja.
VAGY
A játék forduló elején kijátszva azonnal 
visszaszerzed az összes parancs jelződet.

Szabadságharcosok
Válaszd ki bármely tábla darabot és dobj a 
D6-tal minden ottani idegenre. Az idegen 
elpusztul 4 vagy több érték esetén.

Dobj a D6-tal minden idegenre, aki játékos 
tábla darabokon áll. Az idegen elpusztul 4 
vagy több érték esetén.
Szabadságharcosok
Válaszd ki bármely tábla darabot és dobj a 
D6-tal minden ottani idegenre. Az idegen 
elpusztul 4 vagy több érték esetén.

Dobj a D6-tal minden idegenre, aki játékos 
tábla darabokon áll. Az idegen elpusztul 4 
vagy több érték esetén.
A nagy terv része

Az akció fázis alatt kijátszva kapsz +2 
akciópontot.

A nagy terv része

Az akció fázis alatt kijátszva kapsz +2 
akciópontot.

A hullák felfalása

Bármely játékosra vonatkozóan 
felhasználhatod.
+1 terror pont

JÁTÉKBAN MARAD
A hullák felfalása

Bármely játékosra vonatkozóan 
felhasználhatod.
+1 terror pont

JÁTÉKBAN MARAD



A Felügyelők rosszallása

Bármely játékosra vonatkozóan 
felhasználhatod. Játékosonkénti limit 1.
-1 terror pont
JÁTÉKBAN MARAD
A fentiek szerint használd a lapot. A teljes 
csoport terror pontjainak összességére hat.
A Felügyelők rosszallása

Bármely játékosra vonatkozóan 
felhasználhatod. Játékosonkénti limit 1.
-1 terror pont
JÁTÉKBAN MARAD
A fentiek szerint használd a lapot. A teljes 
csoport terror pontjainak összességére hat.
Lopott technológia
Válaszd ki bármely játékban levő űrcucc kártyát 
és dobj a D6-tal. 3 vagy nagyobb érték esetén 
megszerzed a kártyát.
Az emberi technológiai sáv azonnal előre lép 
egyet, majd dobj a D6-tal minden játékban levő 
űrcucc lap után. 1-es vagy 2-es esetén dobd el az 
adott űrcucc lapot.

Lopott technológia

Válaszd ki bármely játékban levő űrcucc kártyát 
és dobj a D6-tal. 3 vagy nagyobb érték esetén 
megszerzed a kártyát.
Az emberi technológiai sáv azonnal előre lép 
egyet, majd dobj a D6-tal minden játékban levő 
űrcucc lap után. 1-es vagy 2-es esetén dobd el az 
adott űrcucc lapot.
Szabotázs
Válaszd ki bármely játékban levő űrcucc kártyát 
és dobj a D6-tal. 3 vagy nagyobb érték esetén 
dobd el a kártyát.
A következő ellenállás fázis elejéig nem lehet 
űrcucc kártyákat használni. Az űrcucc 
szövetségesek nem mozoghatnak és nem 
vehetnek részt harcokban.
Szabotázs
Válaszd ki bármely játékban levő űrcucc kártyát 
és dobj a D6-tal. 3 vagy nagyobb érték esetén 
dobd el a kártyát.
A következő ellenállás fázis elejéig nem lehet 
űrcucc kártyákat használni. Az űrcucc 
szövetségesek nem mozoghatnak és nem 
vehetnek részt harcokban.

Harci őrület

Ha kijátszod, akkor kényszeríthetsz egy 
idegent vagy ellenállást, hogy újradobja az 
éppen dobott harci kockát.
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Ha kijátszod, akkor kényszeríthetsz egy 
idegent vagy ellenállást, hogy újradobja az 
éppen dobott harci kockát.

Atombomba

Játszd ki bármely mezőre (kivéve a leszállási zónákra). 
Minden ott levő idegen azonnal elpusztul. Rakj egy 
rom jelzőt erre a mezőre.
A fentiek szerint a táblán azt a mezőt vedd célba az 
atombombával, ahol a legtöbb idegen (de legalább 2) 
van. Ha több, azonos számú idegent tartalmazó mező is 
van, akkor mind célpont lesz.

Atombomba

Játszd ki bármely mezőre (kivéve a leszállási zónákra). 
Minden ott levő idegen azonnal elpusztul. Rakj egy 
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atombombával, ahol a legtöbb idegen (de legalább 2) 
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rom jelzőt erre a mezőre.
A fentiek szerint a táblán azt a mezőt vedd célba az 
atombombával, ahol a legtöbb idegen (de legalább 2) 
van. Ha több, azonos számú idegent tartalmazó mező is 
van, akkor mind célpont lesz.

„Az meg mi a fene?”

Válaszd ki bármelyik játékost (magadat is 
választhatod), aki azonnal kap 3 idegen 
fenyegetés jelzőt.
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„Azt már nem!”
Ezt a lapot kijátszva bármelyik esemény lapot 
megszüntetheted (vagy ha a D6-tal 4-et vagy többet 
dobsz, akkor bármelyik emberi technológiát).
VAGY
Ezt a lapot kijátszva bármely űrcucc lap hatását 
megszüntetheted a játék forduló végéig.
A következő ellenállás fázis elejéig minden kijátszott 
(vagy játékban maradó) esemény lapra dobj a D6-tal. A 
lap hatása megszűnik, ha a dobás 4 vagy több.
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