
Emberi technológia lapok
Technológiai visszafejtés

Húzz egy űrcucc kártyát és rakd ide. Hagyd 
figyelmen kívül az űrcucc lap normál szövegét. 
Ha az űrcucc lap egy fegyver vagy szövetséges, 
akkor minden katonai ellenálló és minden 
ellenállás jelző +1 erőt kap. Máskülönben, 
minden ellenálló hős egy extra +1 erő értéket ad.
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Atom töltetek

Minden ellenálló tank, beleértve az ellenállás 
jelzőket +1-et kap az erejéhez, és minden 
zárótűz támadás találatot ér el 1-es, 2-es vagy 
3-as érték dobása esetén.

Irányított rakéták

Minden légi tulajdonságú ellenállás, beleértve az 
ellenállás jelzőket is, mostantól rendelkezik a 
géppuskatűz tulajdonsággal. Ez nem 
vonatkozik Fantasztikus kapitányra.

Fejlett kommunikáció

Minden ellenállás és ellenállás jelző +X-et kap 
az összesített erő értékéhez, ahol az X egyenlő 
az adott helyszín ellenállás értékével.

Fejlett szupertankok

Minden ellenálló tank, beleértve az ellenállás 
jelzőket is, mostantól döntetlen esetén is 
megnyeri a harcokat, illetve a tank jelzők 
mostantól rendelkeznek a mozgás képességgel.

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.



Űrcucc kártyák
Raygar gondolat-szonda

Bármikor eldobhatod, cserébe megnézheted egy 
játékos kézben tartott esemény lapjait, és 
kiválaszthatsz közülük egyet, amit el kell dobnia.
VAGY
Bármikor eldobhatod, cserébe azonnal kapsz 2 idegen 
fenyegetés jelzőt, vagy megnyerheted az aktuális 
harcod, döntetlen esetén.
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Óriási massza

Dobd el egy harc során, cserébe azonnal 
legyőzöd az ellenállást.
VAGY
Bármikor eldobhatod, cserébe elpusztul az 
összes ellenállás jelző, a tábla egyik mezején.
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Turbó feltöltésű csészealjak

Mozgáskor az idegeneid minden elköltött akció 
pont után 2 mezőt mozoghatnak, átugorva azon 
mezőket, ahol nem landolnak.

Fenyegető bogár szemek

Minden fordulód elején kapsz 1 idegen 
fenyegetés jelzőt.

Dr. Zednar (szövetséges)
Erő : 3

Ha Dr. Zednar megnyer egy harcot, rakj ide egy 
idegen fenyegetés jelzőt. Ezeket a jelzőket a 
szokott módon lehet felhasználni. Ha Dr. Zednar 
megsemmisül, akkor vele pusztulnak az esetleg 
itt lévő jelzők is.



Óriás robot (szövetséges)
Erő: 4

1 idegen fenyegetés jelző felhasználásával 
megakadályozhatod, hogy az óriás robot 
megsemmisüljön, vagy az aktuális harc végéig 
növelheted az erejét +1-gyel.

Frugge vadállat idomárok 
(szövetséges)
Erő: 6

A Frugge idomárok döntetlen esetén is 
megnyerik a harcokat. Ha bármikor elsöprő 
győzelmet aratnának, akkor az adott helyszínt le 
is rombolják. (rom jelző)

Kaz-bach hadúr (szövetséges)
Erő: 5

Kaz-bach hadúr +1 erőt kap minden hős után, 
aki az adott harcban részt vesz.

Halálsugár
Aktiválás

Válaszd ki az egyik kemény ellenálló célpontot 
azok közül, akikkel idegeneid harcolnak és dobj 
a D6-tal. 3 vagy nagyobb dobott érték esetén az 
ellenséget eltalálja a halálsugár, felragyog majd 
eltűnik (azonnal megsemmisül).

Teleportációs nadrágok
Aktiválás

Az akció fázisod során felhasználva bármennyi 
idegened elteleportálhatod egy helyszínre vagy 
üres mezőre, idegenenként 1 akció pontért. A 
köztes mezőket átugrod.

Agy-szívó berendezés
Aktiválás

+2-vel nő az összesített erő értéked egy harc 
erejéig (ha puha ellenállás ellen harcolsz, akkor 
+3-at kapsz).

Nyáladzó rémségek
Aktiválás

+2-vel nő az összesített erő értéked egy harc 
erejéig (ha kemény ellenállás ellen harcolsz, 
akkor +3-at kapsz).



Részecskesugár ágyú
Aktiválás

Hozzáadsz egy D6 dobásnyit az összesített erő 
értékedhez, egy harc erejéig. Azonban, ha ez a 
dobás 1-es lesz, akkor a sugár polaritása 
felcserélődik és az ágyú felrobban (el kell 
dobnod). Az adott mezőn álló összes idegen 
elpusztul és a helyszín is rommá válik.

Bomlasztó sugarak
Aktiválás

Minden idegened +1 erőt kap egy harc erejéig.

Bomlasztó sugarak
Aktiválás

Minden idegened +1 erőt kap egy harc erejéig.



Ellenállás lapok
Katonai tudósok (hős)
Erő: +2

További +1 erő értéket ad bármely technológiai 
helyszínhez.

Katonai tudósok (hős)
Erő: +2

További +1 erő értéket ad bármely technológiai 
helyszínhez.

Oknyomozó riporter (hős)
Erő: +1

További +2 erő értéket ad bármely rádió 
helyszínhez, vagy ha kemény ellenállóknak 
segít (+4 erőt, ha mindkét feltétel teljesül).

Helyi geológus (hős)
Erő: +1

További +2 erő értéket ad bármely hegyi 
helyszínhez.

Erdei vadőr (hős)
Erő: +1

További +2 erő értéket ad bármely erdei 
helyszínhez.

Kisvárosi sheriff (hős)
Erő: +2

További +1 erő értéket ad bármely városi 
helyszínhez.

A Herceg (hős)
Erő: +3

Ravasz: egy extra harci kockával dob és a 
magasabb dobott értéket használhatja.



Rakéta tudós (hős)
Erő: +D6

Egy D6 dobásnyi erőt ad az ellenállás erejéhez. 
Ezt a dobást egyszer, a harc elején kell 
elvégezni.

Háborús veterán (hős)
Erő: x2

A háborús veterán megduplázza az ellenállás 
alap erő értékét.

Az USA hadsereg helikopterei (légi)
Erő: 4 KEMÉNY

Bátor: +1 erőt kap minden, a helyszínen levő 
idegen után.

Az USA hadsereg tüzérsége
Erő: 4 KEMÉNY

Zárótűz: minden harc forduló elején dobj a D6-
tal minden idegenre, aki ugyanazon vagy a 
szomszédos mezőkön áll. Az adott idegen 
elpusztul 1-es vagy 2-es dobott érték esetén.
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elpusztul 1-es vagy 2-es dobott érték esetén.

Az USA hadsereg ejtőernyősei (légi)
Erő: 2 PUHA

Mikor felhúzod ezt a lapot, rakj le egy 
ejtőernyős ellenállás jelzőt is egy véletlenszerű 
mezőre, ugyanazon a tábla darabon.
Halálos: elsöprő győzelmet arat 5-ös és 6-os 
harci kockadobások esetén.
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ejtőernyős ellenállás jelzőt is egy véletlenszerű 
mezőre, ugyanazon a tábla darabon.
Halálos: elsöprő győzelmet arat 5-ös és 6-os 
harci kockadobások esetén.



Az USA hadsereg rohamosztaga 
Erő: 4 PUHA

Roham: döntetlen esetén is megnyeri a harcot.

Tinédzserek a kilátónál
Erő: 0 PUHA

+4 erőt kap bármely városi helyszínen.

Fantasztikus kapitány (szuperhős) 
(légi)
Erő: 6 KEMÉNY

Bátor: +1 erőt kap minden, a helyszínen levő 
idegen után.
Mikor eldobod ezt a lapot, akkor azonnal keverd 
vissza a dobott lapok pakliját az ellenállás 
pakliba (ezzel a lappal együtt).


