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KARAKTEREK FELFEDEZŐ KÁRTYÁK (DISCOVERY) BONUSZ KÁRTYÁK (BONUS)
Recruiter Toborzó
Tegyél fel 1 asztronautát 1 űrhajóra ÉS vegyed 
vissza az elhasznált karaktereidet a kezedbe.

Explorer Felfedező
Tegyél fel 1 asztronautát 1 űrhajóra ÉS 
elmozgathatód 3 asztronautádat a Marson egy 
szomszédos területre.

Scientist Tudós
Tegyél fel 2 asztronautát 1 vagy 2 űrhajóra ÉS 
húzzál egy esemény kártyát VAGY megnézhetsz 
egy a Marsra felhelyezett felfedező kártyát.

Secret Agent Titkos ügynök
Tegyél fel 2 asztronautát 2 különböző űrhajóra ÉS 
elindíthatsz egy még nem teljes űrhajót.

Saboteur Szabotőr
Tegyél fel 1 asztronautát 1 űrhajóba ÉS 
megsemmisíthetsz egy űrhajót a földön.

Femme Fatale Végzett asszonya
Tegyél fel 1 asztronautát 1 űrhajóba ÉS 
kicserélhetsz egy asztronautát a sajátodéra, akár a 
Marson, kilőtt vagy a földön lévő rakétában.

Travel Agent Utazási ügynök
Tegyél fel 3 asztronautát 1 űrhajóba (ha nem 
lehetséges, akkor kimaradsz a körből)

Soldier Katona
Tegyél fel 2 asztronautát 1 űrhajóba ÉS 
semmisítsél meg egy asztronautát az egyik külső 
Marsi zónán

Pilot pilóta
Tegyél fel 2 asztronautát 1 vagy 2 űrhajóra ÉS 
megváltoztathatsz egy rakéta célállomást.

Inexhaustible Deposit 
Kimerithetetlen réteg
5 pontjelző kerül fel 3 helyett erre a zónára.

Sylvanite Vein Sylvanite 

erezet
Minden játékos aki képviselteti magát ebben a 
zónában, kap 1 Sylvanite pontjelzőt a játék végén.

Depleted Deposit Kiürűlt réteg
Csak 2 pontjelző kerül fel erre a zónára.

A Pretty Rock Egy csinos szikla
Nem történik semmi.

Lichens Zuzmók
Minden játékos aki képviselteti magát ebben a 
zónában, kap 6 bonusz pontot a játék végén.

Mining Incident Bánya incidens
Erre a zónára nem kerülnek fel új pontjelzők a 10-ik 
kör végén. Ha már voltak pontjelzők, akkor azok is 
lekerülnek.

Analysis Error Vizsgálati hiba
Az alapanyag jelző lekerül erről a zónáról és 
helyette húzni kell egy újat véletlenszerűen. Ha 
voltak pontjelzők a zónán, akkor azok is 
kicserélődnek az új alapanyag jelzőnek 
megfelelően.

Radioactive Rock
Radioaktiv szikla
A legtöbb asztronautával rendelkező játékos(ok) 
leveszik a bábuikat erről a zónáról mielőtt a 
pontjelzők kiosztásra kerülnek.

Meteorite Field Meteorit mező
Minden játékos annyival több pontot kap ebből a 
zónából, ahány asztronautája található rajta.

 

Secret Mission Titkos küldetés
A játék végén kapsz 8 bonusz pontot, hogy ha a 
Pirossal jelzett területeken van legalább 1 asztronautád
L.I.S (Lost in Space Memorial) 
Elveszve az űrben
A játék végén minden L.I.S.Memorial pozición 
tartozkodó asztronautád után kapsz 1 bonusz pontot.

Strategic Zones Stratégiai zónák
A játék végén kapsz 6 bonusz pontot, hogy ha az 
asztronautáid száma a legtöbb a 3 központi Mars 
zónában.Egyenlőség esetén is megkapod a pontokat.

Celerium Celerium
A játék végén kapsz 6 bonusz pontot, hogy ha te birtoklod 
a legtöbb Celerium-ot. Egyenlőség esetén 
nem kapod meg a pontokat.

Ultra-Secret Misson Tulzóan titkos küldetés
A játék végén kapsz 5 bonusz pontot minden olyan 
Marsi terület után, ahol csak a te Asztronautád van.

Sylvanite Sylvanite
A játék végén kapsz 8 bonusz pontot, hogy ha te birtoklod 
a legtöbb Sylvanite-ot. Egyenlőség esetén 
nem kapod meg a pontokat.

Blocks of Ice A jég blokkolása
A játék végén kapsz 2 Ice pontjelzőt.

Colonization Kolonizáció
A játék végén kapsz 8 bonusz pontot ha te 
Asztronautáid száma a legtöbb a Marson. 
Egyenlőség esetén is megkapod a pontokat.

Good Intel 
A játék végén kapsz 1 bonusz pontot minden olyan terület 
után, ahol legalább 1 asztronautád van.


