
Űrállomás kártyák

AIR LOCK - LÉGZSILIP  (1)
Cserélj fel két üzembe helyezett kártyát.
AKCIÓ
Ha  ebben  a  szektorban  állsz  meg,
felcserélheted bármelyik 2 üzembe helyezett
kártyát  (legyen  az  a  sajátod  vagy  az
ellenfélé).

BLACKOUT - ÁRAMSZÜNET  (1)
Ha egy Üzemzavar  kerül  ide,  akkor minden
támadás kétszeres erősségű lesz.
SPECIÁLIS
Ha az üzemzavarjelző erre a kártyára kerül,
minden  egység  minden  támadása  minden
szektorban  kétszeres  erősségű  lesz  (dupla
annyi  sérülést  okoz  vagy  dupla  annyi
adatpontot termel).

CARGO  HOLD  EXPLORATION  -  RAKTÉR
FELDERÍTÉS  (1)
1 sérülésért cserébe 3 fejlesztésjelzőt kapsz.
AKCIÓ 
Ha  ebben  a  szektorban  állsz  meg,
becserélhetsz  1  életerőpontot  3
fejlesztésjelzőre.

CRATER - KRÁTER  (1)
Itt 2-vel több mozgáspontot használsz fel.
CSAPDA
Amikor  egy  egység  keresztülmozog  ezen  a
szektoron,  2-vel  több mozgáspontjába  kerül
áthaladni.

CRITTERS  -  RÉMECSKÉK  (1)
Plusz 2 sérülés az ellenfél rohama során.
MODUL
Ebben  a  szektorban  minden  egységed
automatikusan  +2  sérülést  kap  egy
ellenséges roham során.

DESTROYED  CORRIDOR  -  LEROMBOLT
FOLYOSÓ  (1)
2  sérülésért  cserébe  üzembe helyezhetsz  1
kártyát a paklidból.
AKCIÓ
Ha  ebben  a  szektorban  állsz  meg,  2
életerőpontért  cserébe  a  paklid  legfelső
lapját  bármelyik  szektorban  üzembe
helyezheted.

ELEVATOR - LIFT  (1)
Bármely szektorba eljuttat.
RÖVIDEBB ÚT
Ha  ebben  a  szektorban  állsz  meg,  az
egységedet  AZONNAL  áthelyezheted
bármelyik  másik  szektorba  (egy  üres
terembe), és a lépésed ott ér véget.

ESCAPE POD - MENTŐKABIN  (1)
5 sérülésért cserébe azonnal véget vethetsz a
játéknak.
AKCIÓ
Ha ebben a szektorban állsz meg, dönthetsz
úgy,  hogy  elveszítesz  5  életerőpontot,  hogy
azonnal véget vess a játéknak.

SMOKE AND FIRE - FÜST ÉS TŰZ  (1)
Ha egy Üzemzavar  kerül  ide,  akkor minden
egység kétszer lassabban mozog.
SPECIÁLIS
Ha az üzemzavarjelző erre a kártyára kerül,
minden  egység  minden  szektorban  egy
mozgásponttal többet használ fel.

TOXIC FUMES - MÉRGES GÁZOK  (1)
3 sérülést kapsz.
CSAPDA
Ha ebben a szektorban állsz meg, 3 sérülést
kapsz.
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