
Red November kártyák

Tárgykártyák

Aqualung – Búvárruha
Dobd el, hogy kijuss a tengerbe. (Ez a tárgy kötelező a Kraken megölése 
akcióhoz.)

Coffee – Kávé
Dobd el, hogy 2-vel csökkentsd a gnómod részegség szintjét.

Crowbar – Feszítővas
Dobd el, hogy +3 bónuszt kapj a Beszorult zsilip javítása akcióra.

Deactivation Code – Deaktiválási kód
Dobd el, hogy +4 bónuszt kapj a Rakétakilövés leállítása akcióra.

Engine Manual – Motor leírás
Dobd el, hogy +4 bónuszt kapj egy Motorszerelés akcióra.

Fire Extinguisher – Tűzoltó készülék
Dobd el, hogy:

• beléphess egy égő terembe és/vagy
• +3 bónuszt kapj a Tűzoltás akcióra.

Grog – Grog
Dobd el, hogy 1-gyel növeld a gnómod részegségi szintjét és:

• beléphess egy égő terembe és/vagy
• +3 bónuszt kapj bármilyen Szerelés akcióra.

Harpoon – Szigonypuska
Dobd el, hogy +4 bónuszt kapj egy Kraken megölése akcióra.

Lucky Charm – Szerencsetalizmán
Dobd el, hogy figyelmen kívül hagyhasd az első három „eseménykártya” jelet 
a Frissítés fázisában. (Az eseménykártyák felhúzása előtt kell 
használnunk.) 

Pump Manual – Pumpa leírás
Dobd el, hogy +4 bónuszt kapj egy Oxigén pumpák szerelése akcióra.

Reactor Manual – Reaktor leírás
Dobd el, hogy +4 bónuszt kapj egy Szerelés akcióra.

Toolbox – Szerszámos láda
Dobd el, hogy kapj +3 bónuszt az Oxigén pumpák szerelése, a Motorszerelés 
vagy a Reaktorszerelés akcióra.

Water Pump – Vízpumpa
Dobd el, hogy +3 bónuszt kapj a Víz kipumpálása akcióra.

Készítette a Játékmester Társasjátékbolt megbízásából: X-ta
Lektorálta: Artax

Eseménykártyák

Descent – Süllyedés
Mozgassuk a Nyomás sáv jelölőjét 1-gyel előre.

Engine Down – Motorleállás
Időzített esemény
Helyezzük az „Összeroppant!” megsemmisülés jelzőt +10-re.

Fast Descent – Gyors süllyedés
Mozgassuk a Nyomás sáv jelölőjét 2-vel előre.

Fire – Tűz
Tűz üt ki egy véletlenszerű teremben.

Fire Spreads – Futótűz
Tűz üt ki egy olyan teremben, amely mellett már van egy égő terem.

Friendly Fire – Baráti tűz
Tűz üt ki egy véletlenszerű teremben. Egy véletlenszerű termet magasan elönt 
a víz. A kézlimit 4. 

Hatch Blocked – Beragadt zsilip
Az aktív játékosnak választania kell egy véletlenszerű termen lévő zsilipet, ami 
beragad.

Kraken – Kraken
Időzített esemény
Helyezzük „A Kraken elpusztított!” megsemmisülés jelzőt +15-re. A kézlimit 4.

Leak – Szivárgás
Egy véletlenszerű termet magasan elönt a víz.

Missile Countdown – Visszaszámlálás kilövéshez
Időzített esemény
Helyezzük a „Rakéta kilőve!” megsemmisülés jelzőt +10-re.

Overheated – Túlmelegedés
Minden játékosnak el kell dobnia egy Grog kártyát, ha tud. Azoknak, akik 
tudtak, részegségi szintjük 1-gyel megnő.

Oxygen pumps down – Oxigén pumpák leálltak
Időzített esemény
Helyezzük a „Megfulladtak!” megsemmisülés jelzőt +10-re.

Reactor Malfunction – Reaktor meghibásodás
Mozgassuk a Túlmelegedés sáv jelölőjét 2-vel előre.

Reactor Warmup – Reaktor túlmelegedés
Mozgassuk a Túlmelegedés sáv jelölőjét 1-gyel előre.

Respite – Haladék
Nem történik semmi.

Stumble – Megbotlás
Az aktív játékos lecsökkenti a kártyáit 1 tárgykártyára.

Turbulence – Turbulencia
A kézlimit 4.

Underwater Current – Víz alatti áramlat
Minden alacsonyan elárasztott terem jelzőjét fordítsátok át magas vízállásúra.


